ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΑΡΟΙ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Περιγράφονται οι ορισµοί βασικών εννοιών που χρησιµοποιούνται στο νόµο και είναι απαραίτητοι για την ερµηνεία των διατάξεων των κεφαλαίων Α΄ και Δ΄. Δεν υπάρχουν διαφορές ουσίας από τις αντίστοιχες διατάξεις
των άρθρων 1, 2 και 5 του καταργούµενου ν. 1629/1951
(Α΄ 9) «περί Φάρων», όπως αυτές έχουν ερµηνευθεί και
διαµορφωθεί κατά τη µακρόχρονη εφαρµογή τους. Το
άρθρο δεν αποκλείει τη διαφοροποίηση ούτε την περαιτέρω διάκριση των οριζοµένων εννοιών, ειδικά όταν αυτές αναφέρονται σε άλλα νοµοθετήµατα, αλλά λειτουργεί κυρίως ερµηνευτικά και αποσκοπεί στην υποβοήθηση
της συστηµατικής λειτουργίας του νόµου.
Άρθρο 2
Υπηρεσία Φάρων
Περιγράφεται η διοικητική υπαγωγή της Υπηρεσίας
Φάρων (ΥΦ) και βασικά σηµεία της διάρθρωσης του προσωπικού της.
Με το προϊσχύον νοµικό πλαίσιο ιδρύθηκε η «Διεύθυνσις Φάρων», διοικητικά αυτοτελής και υπαγόµενη απ’ ευθείας στον Υπουργό των Ναυτικών. Η ρύθµιση του άρθρου 2 εναρµονίζει το νέο νόµο µε την υφιστάµενη δοµή
των Υπηρεσιών του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) και ορίζει
ότι στα καθήκοντα και στο πλαίσιο λειτουργίας της ΥΦ
περιλαµβάνεται η εξέταση, η αξιολόγηση και ο χειρισµός
των αιτήσεων που υποβάλλονται από τρίτους, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για την τοποθέτηση ή γενικά τη λειτουργία πυρσού.
Η συνεργασία µεταξύ ΥΦ και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του ΠΝ είναι καθηµερινή, στενή και λειτουργικά και επιχειρησιακά αυτονόητη, δεδοµένης και της κοινής διοικητικής τους υπαγωγής στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού (ΓΕΝ).
Σκοπός της λειτουργίας της ΥΦ είναι η διαχείριση του
φαρικού δικτύου µε σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η αξιοποίησή του στους επιχειρησιακούς σχεδιασµούς του ΠΝ. Στις αρµοδιότητές της υπάγεται και η
εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από οποιονδήποτε τρίτο σχετικά µε τη λειτουργία του φαρικού δικτύου (ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση πυρσών κ.λπ.).
Ως προς την ετήσια επιθεώρηση των πυρσών, το σχετικό πρόγραµµα καθορίζεται από την ΥΦ σύµφωνα µε τις
ανάγκες της λειτουργίας του φαρικού δικτύου και τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε πυρσού.
Οι Ναυτικές Διοικήσεις και οι Ναυτικές Υπηρεσίες ορίζονται στις Διατάξεις ΠΝ, οι οποίες αποτελούνται από
δύο µέρη. Το πρώτο από αυτά έχει κυρωθεί µε το π.δ.
210/1993 (Α΄89) και το δεύτερο µε αποφάσεις του υπουργού εθνικής άµυνας που δεν έχουν δηµοσιευτεί
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 1 του

άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.
Άρθρο 3
Φαροφύλακες - Τεχνίτες φάρων
Προσδιορίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση και τα βασικά καθήκοντα του προσωπικού της ΥΦ.
Η ρύθµιση είναι περιγραφικού χαρακτήρα, επειδή το εν
λόγω προσωπικό διέπεται ήδη από το σύνολο του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου που καθορίζει την κατάσταση,
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του λοιπού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΠΝ. Εποµένως, δεν
κρίθηκε σκόπιµη η διατήρηση ειδικών ρυθµίσεων, όπως
αυτές είχαν περιληφθεί Κεφάλαια Α΄ έως Ε΄ του ν. 1629/
1951.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 1 του
άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.
Άρθρο 4
Ίδρυση και λειτουργία πυρσών
Προσδιορίζονται τα κριτήρια ίδρυσης και λειτουργίας
των πυρσών.
Η διάταξη εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε αυτήν της
παραγράφου 2 του άρθρου 47, δηλαδή της παροχής εξουσιοδότησης στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού ως το κατ’ εξοχήν αρµόδιο διοικητικό όργανο,
να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τους πυρσούς.
Από τη ρύθµιση συνάγεται ότι οποιουδήποτε χαρακτήρα
και είδους µεταβολή στο φαρικό δίκτυο της χώρας, χωρίς την έγκριση της ΥΦ, απαγορεύεται. Ο όρος «εγκατάσταση» της παραγράφου 2 αναφέρεται στη γενική λειτουργία και ένταξη του πυρσού στο φαρικό δίκτυο.
Άρθρο 5
Ζώνες Ασφαλείας - Εγκαταστάσεις
και απαλλοτριώσεις - Αξιοποίηση φαρικού δικτύου
Θεσπίζεται η αποκλειστική αρµοδιότητα της ΥΦ να
ρυθµίζει κάθε θέµα που αφορά το φαρικό δίκτυο της χώρας και ορίζονται οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις και
η δυνατότητα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων
της Ζώνης Ασφαλείας.
Ωστόσο, κάθε ενέργεια που αφορά την πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη των φάρων γίνεται σύµφωνα και
µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153) για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικά της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και για το λόγο αυτό προστίθεται η προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης του αρµοδίου Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού ως προς τις εργασίες ή την
παραχώρηση φάρων που έχουν κηρυχθεί µνηµεία νεώτερου πολιτισµού. Η ΥΦ εξακολουθεί να έχει πλήρη δικαιώµατα και ευθύνη ως προς την λειτουργικότητα του φάρου και την ένταξή του στο φαρικό δίκτυο της χώρας.
Επίσης, η ρύθµιση προσθέτει την υποχρέωση των ΟΤΑ
να µεριµνούν για τη συντήρηση λειτουργικής και κατάλληλης οδού για τη σύνδεση των φάρων µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, µε δαπάνη που βαρύνει τον προϋπολογισµό τους.
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Η διάταξη λειτουργεί σε συνδυασµό µε αυτήν της παραγράφου 3 του άρθρου 47, µε την οποία εξουσιοδοτούνται οι συναρµόδιοι υπουργοί για την πρόταση έκδοσης
προεδρικού διατάγµατος για τον καθορισµό πολεοδοµικών διατάξεων εντός της Ζώνης, σε περίπτωση µη απαλλοτρίωσης των ακινήτων.
Άρθρο 6
Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών
Καθορίζονται τα περιεχόµενα και το αντικείµενο του
Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών, σκοπός του οποίου είναι
η εξυπηρέτηση αναγκών ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και
της αξιοποίησης του φαρικού δικτύου στους επιχειρησιακούς σχεδιασµούς του ΠΝ και γενικότερα στην Εθνική Άµυνα.
Άρθρο 7
Ηλεκτρονικό µητρώο πυρσών
Ορίζεται υποχρέωση της ΥΦ να τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο των πυρσών, µε σκοπό την ταχύτητα και την ακρίβεια στην επεξεργασία των στοιχείων του, την πληρέστερη παρακολούθηση των αναγκών του φαρικού δικτύου και δηµιουργία µηχανογραφικής υποδοµής για την
ορθότερη κατανοµή πόρων. Η εν λόγω υποχρέωση της
ΥΦ καλύπτεται από τις υφιστάµενες υποδοµές της.
Άρθρο 8
Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών
Καθορίζεται η αρµοδιότητα και ευθύνη εποπτείας και
επιθεώρησης των πυρσών. Η έννοια της εποπτείας εξειδικεύεται στην παράγραφο 1, όπου ορίζεται και ότι αυτή
ανήκει κατ’ αρχάς στην κατά τόπο αρµόδια λιµενική αρχή.
Άρθρο 9
Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών
Ορίζονται οι φορείς που βαρύνονται µε τη δαπάνη εγκατάστασης των πυρσών. Οι περιπτώσεις της παραγράφου 1β του άρθρου, όπου οι δαπάνες βαρύνουν το Δηµόσιο, νοείται ότι αυτές εγγράφονται στον προϋπολογισµό
της ΥΦ. Η ρύθµιση διατηρεί το κύριο µέρος των αντιστοίχων διατάξεων του προϊσχύοντος ν. 1629/1951 και παράλληλα απλοποιεί τα κριτήρια κατανοµής των δαπανών,
διαχωρίζοντας τους πυρσούς σε δύο σαφείς κατηγορίες,
αναλόγως του σκοπού τους. Ως «προλιµένας» νοείται το
εξωτερικό τµήµα του λιµένα προς τη θάλασσα ή ο όρµος
που βρίσκεται µπροστά από αυτόν. Η έννοια της «βελτίωσης της απόδοσης του φωτιστικού µηχανήµατος» της
παραγράφου 3 αφορά την αύξηση της φωτοβολίας µε
την τεχνική τροποποίηση των προδιαγραφών ή των χαρακτηριστικών του.
Με τον όρο «ενδεικτικός σηµαντήρας» νοείται κάθε
προεξέχον αντικείµενο που βρίσκεται αγκυροβοληµένο
στο βυθό σε συγκεκριµένη χαρτογραφηµένη θέση και είτε χρησιµεύει ως ναυτιλιακό βοήθηµα είτε χρησιµοποιείται για άλλο συγκεκριµένο λόγο.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 5 του
άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας για τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.

Άρθρο 10
Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών
Οι ειδικότερες διατάξεις, υπό την επιφύλαξη των οποίων τίθεται η κύρια ρύθµιση της πρώτης παραγράφου, αφορούν περιπτώσεις που τρίτος φορέας έχει τη σχετική
αρµοδιότητα και ευθύνη, όπως σε περιπτώσεις φωτισµού ναυαγίων που βρίσκονται εντός ζώνης λιµένων,
συντήρησης άλλων σταθερών φανών λιµένων, φωτισµού
ιχθυοκαλλιεργειών, σήµανσης αγωγών αποβλήτων κ.α..
Ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα ή αυτός επ’ ωφελεία του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση
του πυρσού βαρύνεται µε τα έξοδα συντήρησης και επισκευής του. Για το λόγο αυτό, µε µέριµνα της ΥΦ του
κοινοποιείται το αναλυτικό ύψος και ο τρόπος υπολογισµού της απαιτούµενης δαπάνης, ώστε να του παρέχεται εύλογος χρόνος προγραµµατισµού καταβολής των
σχετικών εξόδων και αυτά να εντάσσονται έγκαιρα στις
χρεώσεις του προϋπολογισµού του.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 5 του
άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας για τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.
Άρθρο 11
Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης
πυρσών λιµένων
Με τις παραγράφους 1 και 2 ορίζονται οι φορείς που
βαρύνονται µε τη δαπάνη αντικατάστασης και κατάργησης αντιστοίχως των πυρσών λιµένων. Με τον όρο «αντικατάσταση πυρσού» νοείται και η αντικατάσταση λειτουργικού του µέρους ή πράγµατος της εγκατάστασης
στην οποία είναι τοποθετηµένος.
Η διάταξη της παραγράφου 4 δεν αποκλείει περαιτέρω
ευθύνες όσων προκαλούν βλάβες σε πυρσούς.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 5 του
άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας για τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.
Άρθρο 12
Λιµενικά έργα
Καθορίζεται η υποχρέωση κοινοποίησης των µελετών
που χειρίζεται η κατά τόπο αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα στην ΥΦ, προκειµένου να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές φωτοσήµανσης. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό του υπό εκτέλεση έργου.
Άρθρο 13
Φωτοσήµανση λιµενικών έργων υπό κατασκευή
Καθορίζονται οι απαιτήσεις φωτοσήµανσης των λιµενικών έργων που τελούν υπό κατασκευή και οι τεχνικές
της προδιαγραφές. Η διάταξη της παραγράφου 3 γεννά
την υποχρέωση όλων των αρµοδίων φορέων, όπως αυτοί
καθορίζονται στο νόµο, να ελέγχουν την επάρκεια της
φωτοσήµανσης κατά την πρόοδο του έργου και να την αναπροσαρµόζουν καταλλήλως. Η προϋπόθεση αυτάρκειας του φωτοσηµαντήρα αφορά τις προδιαγραφές τακτικής του συντήρησης και δεν εκτείνεται στις έκτακτες και
απρόβλεπτες ανάγκες.
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Άρθρο 14
Φωτοσήµανση ναυαγίων
Καθορίζονται τις υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων αρµοδίων φορέων στη φωτοσήµανση των ναυαγίων.
Άρθρο 15
Έλεγχος εφαρµογής και κυρώσεις
Σκοπός της διάταξης είναι ο καθορισµός του πλαισίου
ελέγχου της επάρκειας της φωτοσήµανσης. Η ρύθµιση
κρίνεται αναγκαία, επειδή συµβάλλει στην ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και στην καλή λειτουργία του φαρικού δικτύου της χώρας.
Όργανα της κατά τόπο αρµόδιας εποπτεύουσας λιµενικής ή στρατιωτικής αρχής, όπως αυτή προσδιορίζεται
µε τις διατάξεις του άρθρου 8 για τον προσδιορισµό της
αρµοδιότητας και ευθύνης εποπτείας του πυρσού, βεβαιώνουν τις παραβάσεις φωτοσήµανσης και ο προϊστάµενός της προβαίνει άµεσα στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2. Η ΥΦ ενηµερώνεται για την παράβαση ώστε να αποκτά άµεση εικόνα για την ανεπάρκεια της φωτοσήµανσης και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια αρµοδιότητάς της. Δεδοµένων δε των
κινδύνων που συνεπάγεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η διαπιστούµενη ανεπάρκεια φωτοσήµανσης, η
απαγόρευση της συνέχισης των εργασιών του έργου και
οι ενέργειες που περιγράφονται στην περίπτωση 2γ, αποσκοπούν στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του
προβλήµατος και στην κύρωση του υπευθύνου µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 6 του
άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση προεδρικού διατάγµατος κατόπιν πρότασης των συναρµοδίων υπουργών για τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.
Άρθρο 16
Εκµίσθωση φανών και φωτοσηµαντήρων
Η διάταξη παρέχει τη δυνατότητα στην ΥΦ να εκµισθώνει φανούς ή φωτοσηµαντήρες στους φορείς που εκτελούν λιµενικά έργα ή είναι υπεύθυνοι για τη φωτοσήµανση ναυαγίων κ.α.. Με τον τρόπο αυτό το µεν Δηµόσιο
αποκτά επιπλέον έσοδα, οι δε φορείς διευκολύνονται
στην εφαρµογή του νόµου ως προς τη φωτοσήµανση
των έργων. Δεδοµένου ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2)
µήνες, αλλά και ότι αντίστοιχη διάταξη είχε περιληφθεί
στον προϊσχύοντα νόµο 1629/1951 (χωρίς ωστόσο να έχει εφαρµοστεί), δεν προκαλείται παρέµβαση στη λειτουργία της σχετικής αγοράς.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 7 του
άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση κοινής απόφασης των συναρµοδίων υπουργών για τη ρύθµιση
κάθε σχετικού θέµατος.
Άρθρο 17
Μεταφορά προσωπικού
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 239 του
ν. 4072/2012 (Α΄86), µέχρι την έκδοση Κανονισµού Υπηρεσιών Δηµοσίου, µε τον οποίο ρυθµίζονται οι διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών (µεταξύ των οποίων και των υδάτινων

µεταφορών), εφαρµόζεται αναλογικά το π.δ. 118/2007 ή
οι οικείοι κανονισµοί προµηθειών ή υπηρεσιών φορέων
κατά περίπτωση. Προϊστάµενος του φάρου είναι ο Φαροφύλακας ή, αν αυτός δεν υπάρχει, ο Διοικητής ΥΦ.
Άρθρο 18
Ύδρευση πυρσών
Η διάταξη ρυθµίζει τη δυνατότητα κάλυψης των άµεσων αναγκών προµήθειας ποσίµου ύδατος σε έκτακτες
περιπτώσεις έλλειψής του (λόγω ανοµβρίας, βλάβης των
δικτύων ύδρευσης κ.λπ.).
Άρθρο 19
Παραµονή οικογενειών σε φάρους
Η ρύθµιση του προϊσχύοντος νόµου προέβλεπε τη δυνατότητα παραµονής στους φάρους των µόνο των οικογενειών των φαροφυλάκων. Η νέα διάταξη επεκτείνει το
δικαίωµα αυτό υπό προϋποθέσεις στις οικογένειες του
προσωπικού του ΠΝ και των αναδόχων φαρικού δικτύου,
σύµφωνα µε το άρθρο 20.
Άρθρο 20
Σύστηµα αναδοχής φάρων
Δίνεται η δυνατότητα στην ΥΦ να προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο φορέα να αναλάβει το κόστος ή τις εργασίες συντήρησης φάρου, παρέχοντάς του ανταποδοτικά
δικαιώµατα.
Η διάταξη συνδέεται µε αυτήν της παραγράφου 8 του
άρθρου 47, η οποία παραπέµπει στην έκδοση κοινής απόφασης των συναρµοδίων υπουργών για τη ρύθµιση
κάθε σχετικού θέµατος.
Άρθρο 21
Ποινικές διατάξεις
Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει ποινικές διατάξεις, εξειδικεύοντας και εκσυγχρονίζοντας το αντίστοιχο θεσµικό
πλαίσιο του άρθρου 29 του προϊσχύοντος νόµου
1629/1951.
Ο όρος «ενδεικτικός σηµαντήρας» έχει την ίδια έννοια
µε αυτήν του άρθρου 10.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 22
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Τροποποιείται η υποπαράγραφος ε΄ στην παρ. 1 του
άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α΄302), µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης για
λόγους σπουδών, στους σπουδαστές Κολλεγίων [Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)] του
ν. 3696/2008 (Α΄ 177), τα οποία συνεργάζονται µε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα γενικότερα του
εξωτερικού (και όχι µόνο κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Με τις υποπαραγράφους β΄ και γ΄ τροποποιείται η υποπαράγραφος γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
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ν. 3421/2005 και προστίθεται σε αυτό η υποπαράγραφος
ε΄. Με τις ρυθµίσεις αυτές ελαττώνεται το όριο ηλικίας
για την χορηγούµενη, στους σπουδαστές των ΚΕΜΕ, αναβολή από το εικοστό όγδοο στο εικοστό έκτο έτος της
ηλικίας.
Οι ρυθµίσεις αυτές κρίνονται εύλογες και επιβεβληµένες, αφού στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, δηλαδή τους
ν. 3696/2008 και ν. 3848/2010 (Α΄71), για την ίδρυση και
λειτουργία στην Ελλάδα ΚΕΜΕ δεν τίθεται ως περιορισµός για την αναγνώρισή τους η σύµπραξη αποκλειστικά
µε ιδρύµατα κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά δίνεται το δικαίωµα της σύµπραξης µε ιδρύµατα
γενικότερα του εξωτερικού. Επίσης διαφοροποιείται η
διάρκεια των αναβολών που χορηγούνται για τα ΚΕΜΕ
σε σχέση µε τη διάρκεια των αναβολών που χορηγούνται για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς, σύµφωνα µε το άρθρο 1
του ν. 3696/2008, οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από
τα µεν δεν είναι ισότιµοι µε αυτούς που παρέχονται από
τα δε.
Άρθρο 23
Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού
Τροποποιείται η υποπαράγραφος β΄ της παραγράφου
1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 3421/2005, ώστε στην περίπτωση που δύο αδέλφια καλούνται ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάµεις για εκπλήρωση στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης να επιλέγουν ανεξαρτήτου ηλικίας το ποιος θα καταταγεί, σε αντίθεση µε την προϊσχύουσα ρύθµιση, σύµφωνα µε την
οποία την αναβολή δικαιούται µόνο ο µικρότερος αδελφός.
Άρθρο 24
Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους
Τροποποιείται η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 3421/2005, ώστε ο όρος «Στρατολογικό Γραφείο» να
αντικατασταθεί µε τον ορθό «Στρατολογική Υπηρεσία»
(ΣΥ) και ορίζεται ότι η αλληλογραφία που αφορά τα αιτήµατα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ). Μετά την πλήρη µηχανογράφηση των ΔΣΥ
και των ΣΥ, οι σχετικές µε τα ως άνω θέµατα µεταβολές
καταχωρούνται στις τηρούµενες οικείες στρατολογικές
µερίδες του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Στρατολογίας από τις ΔΣΥ και, ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβληµένη και η τήρηση των σχετικών αλληλογραφιών στο αρχείο τους. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται το σύννοµο
των σχετικών αποφάσεων κατά τη διενέργεια των διοικητικών επιθεωρήσεων από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων του ΓΕΕΘΑ, θα
περιοριστεί η γραφειοκρατία και θα µηδενιστούν οι δαπάνες που συνεπάγεται η διακίνηση των αλληλογραφιών.
Άρθρο 25
Ειδικά Στρατολογικά Συµβούλια
Με την υποπαράγραφο α΄ τροποποιείται η υποπαράγραφος γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3421/2005,
ώστε στη σύνθεση των Ειδικών Στρατολογικών Συµβουλίων (ΕΣΣ), τα οποία εξετάζουν κατατασσόµενους εφέδρους, να µην απαιτείται η συµµετοχή Αξιωµατικού του

Κοινού Σώµατος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νοµικών
Συµβούλων, αλλά κατώτερος Αξιωµατικός της οικείας
µονάδας. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται άσκοπες
και περιττές µετακινήσεις προσωπικού του εν λόγω Κοινού Σώµατος, χωρίς να επηρεάζεται η επάρκεια ή η οµαλότητα της λειτουργίας των ΕΣΣ.
Με την υποπαράγραφο β΄ αντικαθίσταται η υποπαράγραφος α΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3421/2005,
ώστε πλέον τα ΕΣΣ να µην έχουν την αρµοδιότητα να
κρίνουν τους κατατασσόµενους ως ακαταλλήλους για
στράτευση. Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι στα ΕΣΣ το µέλος που συµµετέχει εκ των Αξιωµατικών υγειονοµικού
είναι συνήθως στρατιωτικός γιατρός άνευ ειδικότητας
και µε µικρή εµπειρία, κρίθηκε ότι την αρµοδιότητα κρίσης στρατιωτών ως ακαταλλήλων θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά οι Επιτροπές Απαλλαγών, οι οποίες στελεχώνονται µε ειδικούς ιατρούς.
Με την υποπαράγραφο γ΄ προστίθεται στο άρθρο 33
του ν. 3421/2005 παράγραφος 5, µε την οποία η συγκρότηση του ΕΣΣ που είναι αρµόδιο για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των καταταγέντων εφέδρων θα λειτουργεί στην έδρα της Επιστρατεύουσας Αρχής και όχι
σε κάθε µονάδα κατάταξης. Από τη µέχρι σήµερα αποκτηθείσα εµπειρία είναι ανέφικτη η στελέχωση όλων των
µονάδων µε Αξιωµατικούς Υγειονοµικού και Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των ΕΣΣ. Με τη λειτουργία
τους στην έδρα της Επιστρατεύουσας Αρχής επιτυγχάνεται εξοικονόµηση προσωπικού και πόρων.
Άρθρο 26
Αδυναµία µετακίνησης για κατάταξη στρατευσίµων,
εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας
Με την υποπαράγραφο α΄ τροποποιείται η παρ. 3 του
άρθρου 37 του ν. 3421/2005, διευρύνοντας το χρονικό
διάστηµα εντός του οποίου εξετάζονται οι στρατεύσιµοι
που αδυνατούν να µετακινηθούν για κατάταξη για λόγους υγείας. Με τη ρύθµιση αυτή οι υγειονοµικές επιτροπές και τα ΕΣΣ εξετάζουν τους στρατεύσιµους κατά την
ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη και µέχρι
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα αυτή.
Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται πρακτικά οι µέρες που έχουν στην διάθεσή τους οι ασθενείς για την εξέτασή
τους και επιµερίζεται ο αυξηµένος φόρτος εργασίας των
αρµοδίων επιτροπών και συµβουλίων.
Με την υποπαράγραφο β΄ τροποποιείται η υποπαράγραφος γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005,
ώστε οι αλληλογραφίες που αφορούν τη µετατόπιση ηµεροµηνίας κατάταξης για λόγους υγείας µέχρι τέσσερις µήνες να τηρούνται στο αρχείο των ΔΣΥ. Μετά την
πλήρη µηχανογράφηση των ΔΣΥ και των ΣΥ, οι σχετικές
µε τα ως άνω θέµατα µεταβολές καταχωρούνται στις τηρούµενες οικείες στρατολογικές µερίδες του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Στρατολογίας από τις ΔΣΥ και,
ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβληµένη και η τήρηση των
σχετικών αλληλογραφιών στο αρχείο τους. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται το σύννοµο των σχετικών αποφάσεων κατά τη διενέργεια των διοικητικών επιθεωρήσεων
από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων του ΓΕΕΘΑ, θα περιοριστεί η γραφειοκρατία και θα µηδενιστούν οι δαπάνες που συνεπάγεται
η διακίνηση των αλληλογραφιών.
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Με την υποπαράγραφο γ΄ τροποποιείται η παρ. 8 του
άρθρου 37 του ν. 3421/2005, ώστε όσοι κρίνονται από τις
αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας
πρώτης (Ι/1) µέχρι και τέταρτης (Ι/4) να κατατάσσονται υποχρεωτικά εντός πενθηµέρου από την κοινοποίηση της
γνωµάτευσης στην αρµόδια στρατολογική υπηρεσία,
χωρίς να έχουν δικαίωµα εκ νέου εξέτασης. Με τον τρόπο αυτό καταπολεµάται το φαινόµενο κάποιοι στρατεύσιµοι επικαλούµενοι προβλήµατα υγείας να αποφεύγουν
συστηµατικά την στράτευση, ζητώντας κατά καταχρηστικό τρόπο την παραποµπή τους εκ νέου σε υγειονοµική επιτροπή.
Άρθρο 27
Εξαγορά - Άρση Πρόσθετων
Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
Τροποποιείται η υποπαράγραφος γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 3421/2005, ώστε οι αλληλογραφίες που
αφορούν άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων
να τηρούνται στο αρχείο των ΔΣΥ. Μετά την πλήρη µηχανογράφηση των ΔΣΥ και των ΣΥ, οι σχετικές µε τα ως
άνω θέµατα µεταβολές καταχωρούνται στις τηρούµενες
οικείες στρατολογικές µερίδες του Αυτοµατοποιηµένου
Συστήµατος Στρατολογίας από τις ΔΣΥ και, ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβληµένη και η τήρηση των σχετικών
αλληλογραφιών στο αρχείο τους. Με τον τρόπο αυτό θα
ελέγχεται το σύννοµο των σχετικών αποφάσεων κατά
τη διενέργεια των διοικητικών επιθεωρήσεων από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων του ΓΕΕΘΑ, θα περιοριστεί η γραφειοκρατία και
θα µηδενιστούν οι δαπάνες που συνεπάγεται η διακίνηση των αλληλογραφιών.
Άρθρο 28
Ανυπότακτοι
Τροποποιείται η υποπαράγραφος δ΄ και προστίθεται
νέα υποπαράγραφος ζ΄ στην παρ. 3 του άρθρου 51 του
ν. 3421/2005, ώστε οι ανυπότακτοι να µπορούν να διακόπτουν την ανυποταξία τους σε οποιαδήποτε στρατιωτική
αρχή και όχι µόνο στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και
στις Στρατιωτικές Δικαστικές Αρχές, όπως ισχύει σήµερα. Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη µετά τη συγχώνευση των Στρατολογικών Υπηρεσιών και µε
δεδοµένη την ύπαρξη Στρατιωτικών Δικαστηρίων σε ελάχιστές πόλεις. Επιπλέον, εναρµονίζεται η στρατολογική νοµοθεσία µε την νοµολογιακή πρακτική που ακολουθείται από τα στρατιωτικά δικαστήρια να θεωρούν την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσµατος ως διακοπή της ανυποταξίας.
Άρθρο 29
Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων
ειδικών κατηγοριών οµογενών
Με την υποπαράγραφο α΄ ρυθµίζονται θέµατα στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του
ν. 3421/2005, ώστε οι οµογενείς που προέρχονται από
το Αζερµπαϊτζάν, την Αρµενία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, το Ουζµπεκιστάν, τη Ρωσική Οµοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκµενιστάν, την Αλβανία και την Τουρ-

κία να τυγχάνουν των ευεργετηµάτων της αναβολής,
της µειωµένης θητείας και της απαλλαγής κατά περίπτωση, µόνο εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα. Με τη ρύθµιση
αυτή διασφαλίζεται ο αιτιολογικός σκοπός της αρχικής
διάταξης, που ήταν η παροχή της δυνατότητας οµαλής
προσαρµογής στην Ελλάδα και ειδικότερα η ενσωµάτωση στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Ευνόητο είναι ότι
τα παρεχόµενα ευεργετήµατα πρέπει να αφορούν µόνον
όσους οµογενείς διακόπτουν την µόνιµη διαµονή τους
στις προαναφερόµενες χώρες και κατοικούν έκτοτε
στην Ελλάδα, επειδή, αν δεν υφίσταται το στοιχείο της
κατοικίας στην Ελλάδα, δεν υπηρετείται ο σκοπός της
διάταξης.
Με την υποπαράγραφο β΄ τροποποιείται η παρ. 3 του
άρθρου 55 του ν. 3421/2005, ώστε να εξαιρούνται από
τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι
οµογενείς που προέρχονται από τις ανωτέρω χώρες προ
της αρχικής υπαγωγής τους στις διατάξεις του οικείου
άρθρου. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε σκόπιµη, επειδή
διαπιστώθηκε η καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας
αναδροµικής τακτοποίησης ανυποταξίας, καθώς µε το υφιστάµενο καθεστώς είναι δυνατή η τακτοποίηση ανυποταξίας που τελέστηκε µετά την υπαγωγή στις υπόψη ευεργετικές διατάξεις.
Άρθρο 30
Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών
που έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο
έτος της ηλικίας τους
Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 57
του ν. 3421/2005, ώστε οι ανυπότακτοι που συµπληρώνουν το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους εξαιρούνται αναδροµικά από τις προσκλήσεις για κατάταξη για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι και εξαλείφεται µε παραγραφή το αξιόποινο της ανυποταξίας τους, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις µέχρι
1.1.2016. Βασική επιδίωξη της διάταξης είναι η ίση αντιµετώπιση των ανυποτάκτων ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ
εκτιµάται ότι η κατάργηση της εκ των υστέρων τακτοποίησης της ανυποταξίας, θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο
για την παραµονή των ανυποτάκτων εκτός Ενόπλων Δυνάµεων έως τη συµπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας
τους. Με τη ρύθµιση αυτή εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός της διάταξης, δηλαδή αυτός της παροχής κινήτρων
σε ανυποτάκτους µεγάλης ηλικίας να συνδεθούν µε τις
Ένοπλες Δυνάµεις και να µην αποκοπούν από τον ελληνικό κορµό, διασφαλίζοντας ότι αυτή η κατηγορία ανυποτάκτων δεν θα αντιµετωπίζεται ευνοϊκά σε σχέση µε
τους υπόλοιπους ανυποτάκτους, ως προς την υποχρέωση καταβολής του προστίµου που επιβάλλεται λόγω µη
κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάµεις. Επισηµαίνεται
ότι διατηρείται ακέραια η δυνατότητα υπηρεσίας θητείας, µικρού χρονικού διαστήµατος και εξαγοράς του υπολοίπου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.
Άρθρο 31
Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών
Διαπιστώθηκε ότι η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί, επειδή το δικαίωµα των αθλητών που έχουν συµβόλαια µε
οµάδες του εξωτερικού συνιστά αδικαιολόγητα άνιση
µεταχείριση έναντι αυτών που εργάζονται σε ελληνικές
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οµάδες. Η εφαρµογή του συνδέεται µε τη διάταξη της
παραγράφου 9 του άρθρου 54, µε την οποία καταργείται
η διατήρηση σε ισχύ του άρθρου 3 του ν. 3282/2004
(Α΄208), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 33.
Άρθρο 32
Ρύθµιση θεµάτων αντιρρησιών συνείδησης
Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 79
του ν. 3883/2010 (Α΄167) ώστε οι ανυπότακτοι που συµπληρώνουν το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της ηλικίας
τους και αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης να
µην εξαιρούνται αναδροµικά από τις προσκλήσεις για
κατάταξη για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι και να
µην εξαλείφεται µε παραγραφή το αξιόποινο της ανυποταξίας τους. Η διάταξη αυτή προωθείται σε συνέχεια της
προαναφερόµενης, ώστε να διασφαλιστεί η ίση µεταχείριση των ανυποτάκτων όλων των κατηγοριών.
Άρθρο 33
Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
Με το άρθρο 35 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής στους ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ως προς την υποχρέωση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάµεις για την
εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.
Η αιτιολογική βάση της ρύθµισης συνδέεται αφενός µε
τη συµµετοχή της Ελλάδας στον εν λόγω οργανισµό ως
ιδρυτικού µέλους, που καταβάλλει κανονικές χρηµατικές
εισφορές και συµµετέχει στις καταστατικές του διαδικασίες, και αφετέρου µε την αναγνώριση της ανάγκης παροχής κάθε δυνατής διευκόλυνσης σε νέους επιστήµονες που συνεισφέρουν στις εργασίες του µεγαλύτερου
πειραµατικού κέντρου ερευνών σωµατιδιακής φυσικής
στον κόσµο και εκπροσωπούν τη χώρα µας στην προαγωγή υψηλού και διεθνώς αναγνωρισµένου επιπέδου επιστηµονικής έρευνας.
Άρθρο 34
Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νοµοθεσίας
Αντικαθίστανται οι όροι Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ) και
Διοικήσεις Στρατολογίας (ΔΣΛ) µε τους ισχύοντες, πλέον µετά τη συγχώνευση των ΣΓ και των ΔΣΛ, όρους
Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) και Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), προκειµένου να εναρµονιστεί η
στρατολογική νοµοθεσία µε τη µετεξέλιξη και αναδιάρθρωση του Κοινού Σώµατος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 35
Κάλυψη δικαστικών εξόδων
Σκοπός της ρύθµισης είναι η παροχή της δυνατότητας
καταβολής των δικαστικών εξόδων σε κάθε είδους και
κατηγορίας στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, το οποίο, για λόγο αναγόµενο στην
εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, εµπλέκεται

σε ποινική, πολιτική ή διοικητική δίκη, είτε προσωπικά είτε κάποιο µέλος της οικογένειάς του. Η ανάγκη που καθιστά επιβεβληµένη τη ρύθµιση αφορά την εξασφάλιση
της προστασίας του κάθε είδους και κατηγορίας προσωπικού εκ µέρους της Υπηρεσίας, ώστε να λαµβάνεται η
πληρέστερη δυνατή µέριµνα για τη διαµόρφωση των
συνθηκών και προϋποθέσεων απρόσκοπτης και ανεπηρέαστης εκτέλεσης του υπηρεσιακού τους καθήκοντος.
Στη διάταξη δεν γίνεται πλέον αναφορά σε αναλογική εφαρµογή προϊσχυόντων νοµοθετηµάτων, αλλά παρέχεται πρωτογενές νοµικό έρεισµα κάλυψης των δικαστικών
εξόδων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων. Το πεδίο εφαρµογής της εκτείνεται και στο προσωπικό που έχει εξέλθει της ενεργού υπηρεσίας.
Άρθρο 36
Μέριµνα προσωπικού
µε οικογενειακά προβλήµατα υγείας
Με το προϊσχύον νοµικό πλαίσιο, την ειδική άδεια του
ν. 1911/1990 δικαιούται το στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάµεων που έχει σύζυγό ή προστατευόµενα
µέλη οικογένειας (τέκνα ή γονείς) τα οποία δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσηµα που απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Με τη
νέα διάταξη εξαλείφεται η προϋπόθεση να µην εργάζονται τα προστατευόµενα µέλη, επεκτείνοντας έτσι το
πεδίο εφαρµογής της σε περισσότερες περιπτώσεις και
αυξάνοντας τον αριθµό των δικαιούχων. Η ρύθµιση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο µέριµνας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την προστασία της οικογένειας, της
υγείας και της εργασίας του προσωπικού του, συµβάλλοντας στην ελάφρυνση των προβληµάτων του και στη
βελτίωση των όρων διαβίωσής του, αλλά και για την επίτευξη ισονοµίας µε τους πολιτικούς υπαλλήλους, για
τους οποίους ήδη υπάρχει όµοια ρύθµιση.
Άρθρο 37
Άδεια ορισµένων κατηγοριών
νοσηλευτικού προσωπικού
Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2071/1992 (Α΄123) έχει θεσµοθετηθεί µε κοινή υπουργική απόφαση η χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας µετ’ αποδοχών δέκα (10) ηµερών σε νοσηλευτές, µαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης σε χειρουργεία,
µονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξηµένης
φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών
και παραλαβής, υπηρεσίες αιµοδοσίας, µονάδες µεσογειακής αναιµίας και αιµορροφιλικών των νοσηλευτικών
ιδρυµάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκοµείων του ΙΚΑ.
Με το ν. 2913/2001 (Α΄102) η χορήγηση της άδειας
αυτής επεκτάθηκε στο πολιτικό προσωπικό αντιστοίχων
ειδικοτήτων των στρατιωτικών νοσοκοµείων και του
ΝΙΜΤΣ.
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρµόζονται για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, το οποίο
εργάζεται σε αντίστοιχες ειδικότητες µε τους δικαιούµενους την ως άνω ειδική ετήσια άδεια και µάλιστα υπηρετεί στα στρατιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα µαζί µε το
πολιτικό προσωπικό, για το οποίο υπάρχει η σχετική πρό-

7
βλεψη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται εµφανής διάκριση µεταξύ εργαζοµένων που απασχολούνται στις ίδιες µονάδες και µε τα ίδια καθήκοντα.
Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος εξαίρεσης του στρατιωτικού προσωπικού από την εν λόγω γενική ρύθµιση
και µε διάταξη του άρθρου αυτού διευθετείται η σχετική
εκκρεµότητα.
Άρθρο 38
Εργασία Αποκλειστικών Νοσοκόµων
Το Υπουργείο Υγείας µε το ν. 4132/2013 (Α΄59) διαµόρφωσε ένα νέο νοµικό πλαίσιο κριτηρίων επιλογής,
οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόµων
που παρέχουν υπηρεσίες σε νοσηλευόµενους σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ και σε ιδιωτικές κλινικές.
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας εκτίµησε ότι ήταν αναγκαία η επέκταση της εφαρµογής του εν λόγω πλαισίου
στα νοσηλευτικά ιδρύµατα των Ενόπλων Δυνάµεων, ώστε η προσφορά και η ποιότητα οµοίων υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόµων να είναι κοινή.
Για το λόγο αυτό επεκτείνεται στα στρατιωτικά νοσοκοµεία και στο ΝΙΜΤΣ η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών
αποκλειστικών νοσοκόµων και παράλληλα παρέχεται η
δυνατότητα ρύθµισης µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άµυνας και Υγείας όλων των σχετικών επιµέρους ζητηµάτων.
Άρθρο 39
Μειωµένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού
προσωπικού µε τέκνα µε ειδικές ανάγκες
Στο ν. 3257/2004 (Α΄143) προβλέπεται δυνατότητα
µειωµένου ωραρίου εργασίας στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάµεων που έχουν ή επιµελούνται τέκνο ή σύζυγο µε
πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία.
Το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει τα αντίστοιχα δικαιώµατα πολιτικού προσωπικού επεκτείνει το δικαίωµα αυτό
και σε όσους έχουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλεια
τέκνου µε ειδικές ανάγκες, καθώς και στους αναδόχους
γονείς ατόµου µε ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.
Για λόγους εξίσωσης δικαιωµάτων και υποστήριξης
προσωπικού που αντιµετωπίζει ίδιας φύσης οικογενειακές και κοινωνικές δυσκολίες, µε τη διάταξη του άρθρου
αυτού η εν λόγω επέκταση ισχύει και για το στρατιωτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων.
Άρθρο 40
Κριτήρια µετατάξεων Υπαξιωµατικών
Ο σκοπός της ρύθµισης έγκειται στην παροχή του δικαιώµατος µετάταξης του άρθρου 9 του ν. 3883/2010 σε
µεγαλύτερο αριθµό στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Κρίθηκε, δηλαδή, ότι είναι υπέρµετρα δεσµευτικός ο περιορισµός των δικαιούχων σε όσους έχουν αποφοιτήσει
µε βαθµό «εξαίρετα» από τα προβλεπόµενα σχολεία της
ειδικότητάς τους και, για το λόγο αυτό, µεταβάλλεται η
προϋπόθεση του βαθµού σε «λίαν καλώς», ώστε να υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός υποψηφίων και να επιλέγονται µεταξύ αυτών οι καταλληλότεροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
Τιµητική απονοµή βαθµού
Αξιωµατικού σε Ολυµπιονίκες
Με τις τροποποιήσεις που γίνονται στο άρθρο 39 του
ν. 3883/2010 επανακαθορίζεται το νοµικό πλαίσιο απονοµής ιδιότητας Αξιωµατικού των Ενόπλων Δυνάµεων
σε Ολυµπιονίκες. Όσοι εξ αυτών έχουν συµπληρώσει
την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στο ν. 3421/2005 αλλά όχι το 35ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος, υπό τις προϋποθέσεις και
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο αυτό. Για τις γυναίκες αθλήτριες ισχύουν τα ίδια ηλικιακά όρια που ισχύουν και για τους άνδρες αθλητές. Αλλαγή µε την προϊσχύουσα ρύθµιση συνιστά και ο χρόνος κατάταξής τους
στις Ένοπλες Δυνάµεις, ο οποίος πλέον ορίζεται µετά το
πέρας της ενεργού αθλητικής δραστηριότητάς τους ή το
αργότερο δύο (2) έτη µετά την τελευταία συµµετοχή
τους σε εθνική οµάδα.
Όπως φαίνεται και στον τίτλο του άρθρου, η απονοµή
της ιδιότητας του Αξιωµατικού έχει αµιγώς εξαιρετικό
και τιµητικό χαρακτήρα και η νοµική της φύση είναι διαφορετική από αυτήν των προσλήψεων προσωπικού στο
Δηµόσιο.
Στο άρθρο γίνεται ρητή πρόβλεψη για την θεωρητική
και πρακτική τους εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις άσκησης καθηκόντων Αξιωµατικών και
στρατιωτικών γενικά.
Προσθήκη σε σχέση µε το προϊσχύον άρθρο αποτελεί
η δυνατότητα αµισθί άσκησης αθλητικών ή πολιτιστικών
δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου.
Ως προς τη διάταξη της υποπαραγράφου ε΄ του άρθρου 6 του ν. 3883/2010, ο καθορισµός της αρχαιότητας
γίνεται κατά σειρά βάσει της ηµεροµηνίας ονοµασίας
τους ως Αξιωµατικών (αρχαιότεροι καθίστανται όσοι έχουν ονοµαστεί νωρίτερα), τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυµπιακούς Αγώνες (αρχαιότεροι καθίστανται όσοι έχουν καταλάβει υψηλότερη θέση) και την ηλικία τους (αρχαιότεροι καθίστανται όσοι έχουν γεννηθεί
νωρίτερα).
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι εκ των αθλητών
µπορούν να αξιοποιηθούν στις Ένοπλες Δυνάµεις και σε
άλλες θέσεις, πέραν αυτών των καθηγητών φυσικής αγωγής, επειδή έχουν αποκτήσει τίτλους σπουδών άλλων
επιστηµών (π.χ. ιατρικής), µε τη νέα παράγραφο 10 του
άρθρου 39 του ν. 3883/2010 δίνεται η δυνατότητα να µετατάσσονται σε Όπλο, Σώµα ή ειδικότητα του κλάδου
στον οποίο υπηρετούν, ώστε να προσφέρουν διαφορετικού τύπου χρήσιµες υπηρεσίες.
Άρθρο 42
Ιατροδικαστές Ενόπλων Δυνάµεων
Στα Σώµατα Υγειονοµικού των Ενόπλων Δυνάµεων υπηρετούν Αξιωµατικοί ιατροί που έχουν την επιστηµονική δυνατότητα διενέργειας ιατροδικαστικών πράξεων.
Για το λόγο αυτό, η αρµοδιότητα επί των υποθέσεων που
υπάγονται στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα των Στρατιωτικών
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Δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα, θα συµβάλει στην εξάλειψη καθυστερήσεων που µπορεί να προκληθούν λόγω φόρτου εργασίας των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του κράτους.
Άρθρο 43
Παραµεθόριες περιοχές
Με την παράγραφο 1, στις περιοχές που ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 1892/1990 ως παραµεθόριες, προστίθενται αυτές των πρώην κοινοτήτων Οθωνών, Μαθρακίου και Ερεικούσσης. Οι λόγοι ανάγονται σε
ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και είναι απόρρητοι. Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι σαφές από τη διατύπωση της
εν λόγω παραγράφου, ότι δηλαδή οι διατάξεις της περιορίζονται αποκλειστικά στο πεδίο εφαρµογής του
ν.1892/1990, αυτή δεν µπορεί να συνδεθεί µε το πεδίο εφαρµογής άλλου νόµου, όπως του άρθρου 15 του
ν. 4024/2011 (Α΄226) σχετικά µε τα επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και αποµακρυσµένων παραµεθορίων περιοχών.
Ως προς τη ρύθµιση της παραγράφου 2:
α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25
του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
114 παρ. 2 του ν. 3978/2011 (Α΄137), απαγορεύεται κάθε
δικαιοπραξία εν ζωή µε την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νοµικών προσώπων µε ιθαγένεια ή έδρα εκτός των
κρατών-µελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) οποιοδήποτε εµπράγµατο ή
ενοχικό δικαίωµα, που αφορά ακίνητα, κείµενα στις παραµεθόριες περιοχές, καθώς και η µεταβίβαση µετοχών
ή εταιρικών µεριδίων ή η µεταβολή του προσώπου εταίρων εταιριών οποιασδήποτε µορφής που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα στις περιοχές αυτές.
β. Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 ορίζεται ότι φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της
ανωτέρω παραγράφου 1 του άρθρου 25 µπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγορεύσεως για τις παραµεθόριες περιοχές µε αίτηση τους. Η απαγόρευση αίρεται µε
απόφαση της επιτροπής, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία
του συνόλου του αριθµού των µελών της και µε θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
γ. Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων, που
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και
της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, µέσω νοµοθετικών περιορισµών κτήσεως εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων επί ακινήτων στις παραµεθόριες περιοχές από πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά), µε ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών - µελών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, τα οποία
είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Χώρας, συνάγεται ότι:
(1) Έχει αρθεί η απαγόρευση, που υπήρχε προ της αντικαταστάσεως της άνω διατάξεως, για δικαιοπραξίες
εν ζωή στις παραµεθόριες περιοχές από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα µε ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών-µελών
της ΕΕ και της ΕΖΕΣ.
(2) Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία κλπ µόνο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε ιθαγένεια ή έδρα εκτός των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

(3) Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 1892/
1990, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 114 παρ. 3 του
ν. 3978/2011, αναφέρθηκε στην άρση της απαγορεύσεως που µπορούν να ζητήσουν µε αίτηση τους, στην αρµόδια επιτροπή, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25,
δηλαδή αυτά για τα οποία δεν έχει αρθεί µε τη διάταξη
αυτή η σχετική απαγόρευση. Διαφορετική ερµηνεία θα
καθιστούσε τη διάταξη αυτή άνευ αντικειµένου, καθόσον
µη υπάρχουσας απαγορεύσεως στο νόµο για φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα µε ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατώνµελών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (αίρεται µε τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 25) δεν νοείται και άρση αυτής.
(4) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν την άρση
της απαγορεύσεως συστάσεως δικαιοπραξιών στις παραµεθόριες περιοχές είναι µόνο όσα υπόκεινται στην απαγόρευση του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 1892/1990, δηλαδή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιθαγένειας ή έδρας εκτός των κρατών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ.
(5) Εποµένως, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε ιθαγένεια
ή έδρα εντός των κρατών - µελών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ
µπορούν να αποκτήσουν οποιοδήποτε εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα, που αφορά ακίνητα, κείµενα στις παραµεθόριες περιοχές, χωρίς να απαιτείται απόφαση διοικητικής αρχής.
δ. Την ανωτέρω ερµηνεία της διάταξης έχει διατυπώσει µε την υπ’ αρ. 12/2011 Γνωµοδότησή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κατόπιν ερωτήµατος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, ο οποίος
είχε εκφράσει προβληµατισµούς που προκύπτουν από τη
γραµµατική διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 1
του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 και συγκεκριµένα της
φράσης «δεν ανήκουν».
ε. Παρά το γεγονός ότι αφενός δεν θα ήταν δυνατή η
ερµηνεία και εφαρµογή του ν. 1892/1990 µε τρόπο διάφορο του ανωτέρω, η διάταξη απαλείφει τη λέξη «δεν»,
η οποία προκάλεσε το πρόβληµα και καθιστά τη διάταξη
πλήρως λειτουργική και ορθά ερµηνεύσιµη, χωρίς την ανάγκη αναδροµής στην ως άνω Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Άρθρο 44
Κατάργηση «Γραφείων Υπηρεσίας
Εφέδρων κατά Νοµό»
Με το β.δ. 885/10.8.1962 αντικαταστάθηκαν τα Συµβούλια Εφέδρων του α.ν. 1562/1950 µε τα ΓΥΕΝ, έργο
των οποίων ορίστηκε η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεµιστών, Αγωνιστών, Θυµάτων και Αναπήρων Πολέµου (ΔΕΠΑΘΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, στην εκπλήρωση της αποστολής της.
Η πλειοψηφία των Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νοµό» (ΓΥΕΝ) στεγάζεται σε στρατιωτικούς χώρους,
πλην αυτού της Μεσσηνίας, το οποίο λειτουργεί σε µισθωµένο γραφείο. Το προσωπικό τους αποτελείται από
το Διευθυντή ή/και το Βοηθό Διευθυντή, αναλόγως του
πληθυσµού και των αναγκών κάθε νοµού. Η αποζηµίωσή
τους, η οποία είναι ανάλογη του βαθµού που φέρουν, υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 120.000 ευρώ σε 42 λειτουργούντα ΓΥΕΝ.
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Τα τελευταία έτη ο αριθµός των εφεδροπολεµιστικών
σωµατείων έχει µειωθεί σηµαντικά, οι δε οργανώσεις αναπήρων, θυµάτων πολέµου και Εθνικής Αντίστασης έχουν αποδυναµωθεί για διάφορους λόγους (προχωρηµένη ηλικία µελών και αδυναµία ενεργού συµµετοχής
τους). Με το δεδοµένο αυτό και επειδή η δαπάνη που
προκαλούν τα ΓΥΕΝ στον προϋπολογισµό του ΥΠΕΘΑ
είναι υπέρµετρη σε σχέση µε το σκοπό που επιτελούν
και τη συνδροµή τους στη λειτουργία της ΔΕΠΑΘΑ, αποφασίστηκε η πρόταση νόµου για την κατάργησής τους.
Η διάταξη εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε αυτήν της
παραγράφου 9 του άρθρου 47, σύµφωνα µε την οποία
εκδίδεται προεδρικό διάταγµα κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας να εκδώσει απόφαση ρύθµισης
των λεπτοµερειών και των εκκρεµοτήτων που τυχόν
προκύψουν από την κατάργηση, καθώς και µε τις περιπτώσεις ε΄ έως και θ΄ του άρθρου 48 για την αναγκαία
κατάργηση των σχετικών διατάξεων.
Άρθρο 45
Καταβολή νοσηλίων στρατιωτικών νοσοκοµείων
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2789/
2000 (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α΄111), τα ασφαλιστικά ταµεία
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκαταβάλλουν στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και στο ΝΙΜΤΣ το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα µηνιαία υποβαλλόµενα
δικαιολογητικά δαπανών νοσηλίων, εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Η διάταξη αυτή
δίνει λύση στο πρόβληµα των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην υποβολή των δικαιολογητικών εκ µέρους των
νοσοκοµείων, στην εκκαθάριση από ορισµένους ασφαλιστικούς φορείς και στη συνεπαγόµενη συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασµών νοσηλίων.
Τα στρατιωτικά νοσοκοµεία αντιµετωπίζουν ανάλογα
προβλήµατα ρευστότητας µε αυτά των νοσοκοµείων του
ΕΣΥ, καθώς υπάρχουν ανείσπρακτες απαιτήσεις τους έναντι ασφαλιστικών οργανισµών από παροχή υπηρεσιών
νοσηλείας, µε άµεσο επακόλουθο την αδυναµία εξόφλησης των οφειλών τους προς τις προµηθεύτριες εταιρείες
και γενικότερα τη δηµιουργία προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία τους. Η συµβολή, ωστόσο, και η προσφορά των στρατιωτικών νοσοκοµείων στη δηµόσια υγεία µε
την κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, των συνταξιούχων, των αποστράτων, των Σωµάτων Ασφαλείας
αλλά και των κατοίκων ακριτικών νησιών, καταδεικνύει
τη σηµασία διαφύλαξης της οµαλής και απρόσκοπτης
λειτουργίας τους.
Για το λόγο αυτό κρίθηκε επιβεβληµένη η υπαγωγή
τους στη ρύθµιση, προκειµένου να γίνεται η άµεση κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους των συνολικών υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταµείων προς τα στρατιωτικά
νοσοκοµεία από δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης των
ασφαλισµένων τους, καθώς και η εντός συγκεκριµένης
προθεσµίας εκκαθάριση των εν λόγω απαιτήσεων.

Άρθρο 46
Πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου
εργαζοµένων «ΕΑΣ ΑΒΕΕ»
Η διάταξη εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Α.Β.Ε.Ε.» που παρουσιάστηκε και αποτέλεσε τη βάση
των διαπραγµατεύσεων µε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Το ανωτέρω σχέδιο οριστικοποιήθηκε και συµφωνήθηκε την 16η
Δεκεµβρίου 2013 και επικυρώθηκε στη συνεδρίαση του
Eurogroup της 17ης Δεκεµβρίου 2013, ως προαπαιτούµενο για την εκταµίευση δόσης για την οικονοµική υποστήριξη προς την Ελλάδα.
Το ανωτέρω σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει την
διάσπαση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Α.Β.Ε.Ε.» σε δύο νέες επωφελούµενες ανώνυµες εταιρείες και εν συνεχεία τη θέσπιση προγράµµατος εθελουσίας εξόδου για τους εργαζοµένους της εταιρείας, η οποία θα προκύψει από την ανωτέρω διάσπαση και θα
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εµπορία όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού υλικού, κατά
την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου αποσκοπεί στην
µείωση του αριθµού του απασχολούµενου προσωπικού,
προκειµένου να επιτευχθεί η οργανωτική αναδιάρθρωση
και εκσυγχρονισµός της Εταιρείας. Περαιτέρω το εν λόγω πρόγραµµα λαµβάνει υπ’ όψιν του την ανάγκη να µην
διαταραχθεί η λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και την
εξασφάλιση του αποχωρούντος προσωπικού, µέσω τη
παροχής αυξηµένης αποζηµίωσης µε τρόπο που δεν θα
επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταµεία.
Με την παράγραφο ένα δίδονται οι βασικοί ορισµοί, αναφορικά µε το Πρόγραµµα Εθελουσίας Εξόδου, τους
Εργαζοµένους, την Εταιρεία και την Αποζηµίωση.
Με την παράγραφο δυο ορίζεται ότι δικαίωµα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραµµα έχουν µόνο οι Εργαζόµενοι της Εταιρείας, ήτοι όσοι απασχολούνται στην Εταιρεία µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου χρόνου, µη περιλαµβανοµένων άλλων µορφών
απασχόλησης ή συνεργασίας. Επίσης ορίζεται ότι οι αιτήσεις είναι ανέκκλητες, ήτοι ότι ο Εργαζόµενος που υπέβαλε την αίτηση δεν µπορεί να την ανακαλέσει εκ των
υστέρων.
Με την παράγραφο τρία χωρίζονται οι Εργαζόµενοι σε
κατηγορίες ανάλογα µε την προϋπηρεσία τους, ενώ θεσπίζεται και ειδική κατηγορία που αφορά συγκεκριµένη
κατηγορία υπαλλήλων της Διοίκησης της Εταιρείας,
σύµφωνα µε τις οργανωτικές ανάγκες της Εταιρείας.
Με την παράγραφο τέσσερα ορίζεται η προϋπηρεσία
που λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του Προγράµµατος και συγκεκριµένα για την ένταξη σε µία από τις
τρεις πρώτες κατηγορίες, ενώ ρητώς αναφέρεται ότι τυχόν άλλες µορφές παροχής υπηρεσιών πέραν της παροχής εργασίας στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας δεν θα
λαµβάνονται υπ’ όψιν για τους σκοπούς συµπλήρωσης
της προϋπηρεσίας.
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Με την παράγραφο πέντε ορίζεται η αποζηµίωση που
θα καταβληθεί στους Εργαζοµένους που θα αποχωρήσουν στα πλαίσια του Προγράµµατος κατόπιν υπογραφής σχετικής σύµβασης. Το ποσό της αποζηµίωσης ορίζεται ότι θα είναι µικτό. Ειδικότερα, οι αποχωρούντες
Εργαζόµενοι θα λάβουν α) ποσό ίσο µε τη νόµιµη αποζηµίωση που δικαιούνται σε περίπτωση καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας από τον εργοδότη, υπολογιζόµενη
σύµφωνα µε τους ν. 2112/1920, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, λαµβανοµένων όµως υπ’ όψιν των ορίων που
θέτει ο α.ν. 173/1967 και β) ένα επιπλέον ποσό αναλόγως της κατηγορίας στην οποία εµπίπτουν.
Με την παράγραφο έξι ορίζεται ότι τι ποσό της Αποζηµίωσης καταβάλλεται µικτό και σε αυτό συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες, φορολογικές ή άλλες κρατήσεις
αναφορικά µε την αποζηµίωση και την εκτέλεση του
Προγράµµατος που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία καταβολής της Αποζηµίωσης. Τέλος ρητώς ορίζεται ότι όλες οι νόµιµες, φορολογικές ή άλλες κρατήσεις θα παρακρατηθούν από την Εταιρεία κατά το χρόνο καταβολής της Αποζηµίωσης και θα αποδοθούν κατά τις κείµενες διατάξεις.
Με την παράγραφο επτά διευκρινίζεται ότι τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο υπόκεινται
στις αποσβεστικές προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 6 του ν. 3198/1955.
Με την παράγραφο οκτώ ορίζεται ότι η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει άλλη υποχρέωση στα πλαίσια του Προγράµµατος, πέραν των όσων ρητώς αναφέρονται στο νόµο.
Με την παράγραφο εννέα προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης µε ευθύνη των αρµόδιων Υπουργών, προκειµένου να καθορισθούν οι περαιτέρω λεπτοµέρειες και να ρυθµιστούν τα πρακτικά ζητήµατα εφαρµογής του Προγράµµατος, στα οποία περιλαµβάνονται ενδεικτικώς, η εξειδίκευση της ειδικής κατηγορίας
Εργαζοµένων, του τρόπου και χρόνου υποβολής των αιτήσεων, της σειράς προτεραιότητας ένταξης στο Πρόγραµµα, της διαδικασίας εξέτασης, αξιολόγησης και αποδοχής αυτών, του χρόνου υλοποίησης του Προγράµµατος και λύσης των εργασιακών σχέσεων, του τρόπου
ενηµέρωσης των εργαζοµένων, του χρόνου καταβολής
της αποζηµίωσης, του ανώτατου αριθµού αποχωρήσεων
ανά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλου ζητήµατος η ρύθµιση του οποίου κρίνεται απαραίτητη από την Εταιρεία
για την προσήκουσα εφαρµογή του Προγράµµατος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για εξουσιοδότηση του ΔΣ
της Εταιρείας για ρύθµιση θεµάτων του προγράµµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Γκ. Χαρδούβελης

Φ. Γεννηµατά

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν.Δένδιας

Α. Ντινόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Τασούλας

Α. Λοβέρδος

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μ. Βορίδης

Κ. Μητσοτάκης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Γ. Βρούτσης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Χ. Αθανασίου

Γ. Μανιάτης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Όλγα Κεφαλογιάννη

Μ. Βαρβιτσιώτης

Άρθρο 47
Εξουσιοδοτήσεις
Περιλαµβάνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόµου για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του.
Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις
Περιλαµβάνονται οι διατάξεις που καταργούνται ρητά
µε το νόµο.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΦΑΡΟΙ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου:
α. «Λιµένας» είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας, µαζί µε
τα έργα και τον εξοπλισµό, που υπάγεται σε κάθε δηµόσιο φορέα χρήσης, ή φορέα της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικό ή µικτό φορέα, που έχει, κατά το νόµο, την ευθύνη
της διοίκησης και της εκµετάλλευσής του και επιτρέπει
κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών µέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχηµάτων και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις θαλάσσιες µεταφορές.
β. «Πυρσός» είναι οποιοδήποτε ναυτιλιακό βοήθηµα,
το οποίο εκπέµπει ευδιάκριτο φως και επισηµαίνει προκαθορισµένο γεωγραφικό σηµείο. Οι πυρσοί διακρίνονται σε φάρους, φανούς και φωτοσηµαντήρες.
γ. «Φάρος» είναι ο πυρσός που χρησιµεύει στην πελαγοδροµία, στην προσαιγιάλωση ή στην ακτοπλοΐα.
δ. «Φανός» είναι ο πυρσός που χρησιµεύει στην ακτοπλοΐα, στην ένδειξη εισόδου όρµων, λιµένων, διαύλων
και λιµενοβραχιόνων, καθώς και στην ένδειξη κεφαλής
προβλητών ή κρηπιδωµάτων.
ε. «Φωτοσηµαντήρας» είναι κάθε πυρσός που είναι τοποθετηµένος σε αγκυροβοληµένο σηµαντήρα για την επισήµανση υφάλων κινδύνων, έργων ή εγκαταστάσεων.
στ. «Λιµενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή µερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την
παρόχθια ζώνη, µέσα στη θάλασσα, στον πυθµένα της
θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων
αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιµενικών Ταµείων.
ζ. «Αεροναυτικός φάρος» είναι ο πυρσός ναυτικού τύπου, στον οποίο µέρος της φωτεινής δέσµης εκτρέπεται
κατά δέκα έως δεκαπέντε µοίρες (10°-15°) πάνω από τον
ορίζοντα για τη χρήση του από αεροσκάφη.
η. «Ζώνη Ασφαλείας» είναι ο χώρος που περικλείεται
από νοητό κύκλο ακτίνας διακοσίων (200) µέτρων από
φάρο.
θ. «Φαρικό δίκτυο» είναι το σύνολο των πυρσών.
ι. «Ναυάγιο» είναι:
(αα) Κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγηµα, νηολογηµένο ή
όχι, το οποίο έχει παύσει να έχει πλευστότητα και παραµένει, ολόκληρο ή κατά ένα µέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(ββ) Η κατασκευή, η οποία δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί κατά τον προορισµό της και παραµένει, ολόκληρη ή κατά ένα µέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(γγ) Το φορτίο πλοίου ή πλωτού ναυπηγήµατος ή το
τµήµα ή παράρτηµα πλοίου, πλωτού ναυπηγήµατος ή κατασκευής, που παραµένει, ολόκληρο ή κατά ένα µέρος,
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
ια. «Φαρική Εγκατάσταση» είναι το κτίσµα ή η κατασκευή µε τα φωτιστικά µηχανήµατα και λοιπά βοηθήµατα.

ιβ. «Ναύδετο» είναι πλωτός σηµαντήρας, αγκυροβοληµένος στη θάλασσα, που χρησιµοποιείται για την πρόσδεση πλοίων.
Άρθρο 2
Υπηρεσία Φάρων
1. Η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) είναι ανεξάρτητη υπηρεσία
του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ), η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και εδρεύει
στην Περιφέρεια Αττικής.
2. Της ΥΦ προΐσταται ανώτατος Αξιωµατικός του ΠΝ.
3. Το προσωπικό της ΥΦ διακρίνεται σε διοικητικό και
τεχνικό και συγκροτείται από:
α. Στρατιωτικό προσωπικό.
β. Μόνιµο Πολιτικό Προσωπικό.
γ. Προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
4. Η οργάνωση της ΥΦ, η στελέχωσή της µε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, τα υπηρεσιακά καθήκοντα
και οι αρµοδιότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται
από τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ)
της ΥΦ και από τον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ)
της.
5. Αποστολή της ΥΦ είναι η εισήγηση για την ίδρυση,
τροποποίηση ή κατάργηση πυρσών, η κατασκευή, ο εφοδιασµός, η επισκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του
συνόλου του φαρικού δικτύου του ελλαδικού χώρου, η ενηµέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του ΠΝ, η
οποία ιδρύθηκε µε το ν. 4559/1930 (Α΄122) επί συναφών
µε τους πυρσούς θεµάτων για την έκδοση και δηµοσίευση σχετικών αγγελιών προς τους ναυτιλλοµένους και η
συνεργασία µε αυτήν για τη σύνταξη και τη δηµοσίευση
του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών του άρθρου 6, µε σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αξιοποίηση
του φαρικού δικτύου στους επιχειρησιακούς σχεδιασµούς του ΠΝ και γενικότερα της Εθνικής Άµυνας.
6. Το προσωπικό της ΥΦ υπάγεται διοικητικά στην υπηρεσία αυτή. Σε ανώτερο κλιµάκιο διοίκησης οι φαροφύλακες υπάγονται στις άµεσες οδηγίες των Ναυτικών Διοικήσεων και των Ναυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στις Διατάξεις Πολεµικού Ναυτικού (π.δ. 210/
1993, Α΄89), της περιφέρειάς τους, όπως το κλιµάκιο αυτό καθορίζεται από το ΓΕΝ. Στους Ναυτικούς Διοικητές
δύναται να ανατεθούν καθήκοντα εκπαίδευσης και επιθεώρησης του προσωπικού και υλικού των φάρων και
φανών της περιφέρειας.
Άρθρο 3
Φαροφύλακες – Τεχνίτες Φάρων
1. Έργο των Φαροφυλάκων είναι η παρακολούθηση
της κανονικής λειτουργίας των στελεχωµένων φάρων
και η εκτέλεση εργασιών επισκευής εγκαταστάσεων και
µηχανηµάτων των φάρων αρµοδιότητάς τους ή άλλων
πυρσών, όπως καθορίζεται από την ΥΦ.
2. Έργο των Τεχνιτών Φάρων είναι η κατασκευή, τοποθέτηση, συναρµολόγηση, συντήρηση και επισκευή των
εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων των πυρσών. Στο
έργο τους συνεπικουρούνται από κατάλληλο µόνιµο πολιτικό προσωπικό της ΥΦ.
3. Οι Φαροφύλακες και οι Τεχνίτες Φάρων εντάσσονται στο στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ. Η κατάταξη και
η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθµίζεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία περί Επαγγελµατιών Οπλιτών
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και Υπαξιωµατικών του ΠΝ, καθώς και από τον ΚΟΛ της
ΥΦ.
Άρθρο 4
Ίδρυση και λειτουργία πυρσών
1. Η εγκατάσταση πυρσού ή η µεταβολή στη λειτουργία πυρσού του φαρικού δικτύου της Χώρας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Οι πυρσοί ιδρύονται και λειτουργούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
α. Της σκοπιµότητας και της αναγκαιότητας της εγκατάστασης, η οποία αφορά:
(αα) Την πελαγοδροµία.
(ββ) Την ασφαλή προσέγγιση σε όρµους και λιµένες.
(γγ) Την ένδειξη εισόδου όρµων, λιµένων και διαύλων.
(δδ) Την ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωµάτων.
(εε) Την ένδειξη υφάλων, αβαθών και άλλων ναυτιλιακών κινδύνων.
(στστ) Την ένδειξη ύπαρξης ιχθυοκαλλιεργειών, άκρης
υποθαλασσίων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων στη
θάλασσα.
β. Της πηγής ενέργειας για τη λειτουργία τους.
γ. Των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας τους.
δ. Του τόπου και της µορφολογίας της περιοχής εγκατάστασης.
ε. Της γενικής ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Άρθρο 5
Ζώνες Ασφαλείας - Εγκαταστάσεις
και απαλλοτριώσεις - Αξιοποίηση φαρικού δικτύου
1. Οι εγκαταστάσεις των πυρσών είναι δηµόσιας ωφέλειας. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων, γηπέδων ή κτισµάτων που είναι αναγκαίοι για την ανέγερσή
τους γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η τοποθέτηση, τροποποίηση ή αντικατάσταση πυρσών ή των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη άδεια της ΥΦ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα η πολιτιστική αξιοποίηση από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους δηµόσιους φορείς
και µη κερδοσκοπικά σωµατεία των φαρικών κτισµάτων
που έχουν ανάγκη συντήρησης και έχουν χαρακτηριστεί
ως µνηµεία νεότερου πολιτισµού, καθώς και η αξιοποίηση των φαρικών κτισµάτων µε το σύστηµα αναδοχής του
άρθρου 20. Τα σχετικά αιτήµατα απευθύνονται προς την
ΥΦ και εγκρίνονται από το ΓΕΝ. Για εργασίες συντήρησης, µετατροπής, ανακατασκευής ή παραχώρησης φάρων που έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού ως µνηµεία νεότερου πολιτισµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
2. Η Ζώνη Ασφαλείας αποσκοπεί στην προστασία της
ανέγερσης, της απρόσκοπτης λειτουργίας και της απόδοσης του φάρου. Στην περιοχή της απαγορεύονται οικοδοµικές εργασίες χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται µε σύµφωνη γνώµη του
ΓΕΝ.
3. Ως προς τη διαχείριση του χώρου της:
α. Απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε ενοχικού ή
εµπραγµάτου δικαιώµατος τρίτου επί των ακινήτων που

βρίσκονται σε αυτήν και ανήκουν στο Δηµόσιο.
β. Το Δηµόσιο έχει δικαίωµα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων κυριότητας τρίτων που βρίσκονται
εντός αυτής, καθώς και όσων είναι αναγκαία για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στο φάρο.
γ. Η ΥΦ αποφασίζει για την οριοθέτησή της, την ελέγχει και, αν απαιτείται, µεριµνά για την περίφραξη της ζώνης ασφαλείας µε κάθε πρόσφορο µέσο.
δ. Ο κατά τόπον αρµόδιος Δήµος προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συντήρηση κατάλληλης διόδου
πρόσβασης που ενώνει το φάρο µε την πλησιέστερη οδό.
Άρθρο 6
Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών
1. Στο Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών αναγράφονται
και κατηγοριοποιούνται γεωγραφικά οι πυρσοί, εκτός από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή φωτοσήµανση, µε το τοπωνύµιο, την ακριβή θέση και τα φαρικά χαρακτηριστικά τους.
2. Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδίδεται από την
ΥΥ και ανανεώνεται κατ’ έτος. Η ΥΦ παρέχει στην ΥΥ κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία.
Άρθρο 7
Ηλεκτρονικό µητρώο πυρσών
Στην ΥΦ τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο πυρσών, η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και στο οποίο
καταχωρίζονται:
α. Το έτος κατασκευής τους.
β. Ο τόπος λειτουργίας τους.
γ. Οι τεχνικές τους προδιαγραφές.
δ. Η συντήρηση και οι επισκευές στις οποίες έχουν υποβληθεί.
ε. Τα γεωµετρικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά
τους.
στ. Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.
Άρθρο 8
Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών
1. Οι λιµενικές αρχές εποπτεύουν την κανονική λειτουργία των πυρσών που υπάγονται στην κατά τόπο αρµοδιότητά τους και ειδοποιούν αµέσως την ΥΦ για κάθε
πρόβληµα ή δυσλειτουργία.
2. Εφόσον δεν υφίσταται λιµενική αρχή, οι αναφερόµενες αρµοδιότητες της προηγούµενης παραγράφου ασκούνται από την αρµόδια κατά τόπους στρατιωτική αρχή και, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, από οποιαδήποτε
άλλη δηµόσια αρχή, εκτός της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 9
Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών
1. Κάθε δαπάνη εγκατάστασης πυρσού περιλαµβάνει
τη µελέτη φωτοσήµανσης, την κατασκευή των απαιτούµενων έργων υποδοµής, την προµήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού.

14
2. Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης πυρσού:
α. Αν αυτός έχει ως αποκλειστικό σκοπό το φωτισµό
εισόδου λιµένα ή προλιµένα ή και των δύο, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρµόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα.
β. Αν εξυπηρετεί επιπλέον σκοπούς, βαρύνει ισοµερώς
το Δηµόσιο και τον αρµόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης
και εκµετάλλευσης του λιµένα, εκτός αν υπάρχει άλλος
πυρσός σε απόσταση µικρότερη των δώδεκα (12) ναυτικών µιλίων, οπότε βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρµόδιο
φορέα χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα.
3. Αν κατά τη λειτουργία του πυρσού προκύψει ανάγκη
βελτίωσης της απόδοσης του φωτιστικού µηχανήµατος,
τα απαραίτητα τεχνικά εξαρτήµατα παρέχονται από την
ΥΦ και οι σχετικές δαπάνες κατανέµονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.
4. Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης ή αντικατάστασης ενδεικτικών σηµαντήρων βαρύνει εξ ολοκλήρου οποιονδήποτε φορέα προς όφελος του οποίου γίνεται η
φωτοσήµανση.
Άρθρο 10
Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών
1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η ΥΦ αναλαµβάνει τη συντήρηση και επισκευή πυρσών µετά
την πλήρη εγκατάστασή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια
της λειτουργίας τους, καθώς και τη µεταφορά υλικών και
τεχνικού συνεργείου της ΥΦ στη περιοχή που θα γίνουν
οι σχετικές εργασίες. Η δαπάνη βαρύνει τον αρµόδιο
φορέα χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα ή
το φορέα επ’ ωφελεία του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση.
2. Το µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους η ΥΦ ενηµερώνει
τους ανωτέρω φορείς ως προς το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού της απαιτούµενης δαπάνης συντήρησης των
πυρσών για το επόµενο ηµερολογιακό έτος.
3. Οι ήδη εγκατεστηµένοι αεροναυτικοί φάροι συντηρούνται µε αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη της ΥΦ.
Άρθρο 11
Δαπάνη κατάργησης και αντικατάστασης
πυρσών λιµένων
1. Αν κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση πυρσού εγκατεστηµένου σε λιµένα, η δαπάνη βαρύνει τον αρµόδιο
φορέα χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα κατά το ήµισυ της διαφοράς που προκύπτει αν από την αξία
του νέου υλικού αφαιρεθεί αυτή του υλικού που αντικαθίσταται και της δαπάνης της εγκατάστασης. Το υπόλοιπο της δαπάνης βαρύνει την ΥΦ. Η κυριότητα των υλικών
που αντικαθίστανται περιέρχεται στο Δηµόσιο.
2. Αν κριθεί αναγκαία η κατάργηση πυρσού εγκατεστηµένου σε λιµένα, η δαπάνη βαρύνει την ΥΦ και τον αρµόδιο φορέα χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα
κατά ίσα µέρη. Η κυριότητα των υλικών που καταργούνται περιέρχεται στο Δηµόσιο.
3. Αν η επισκευή ενός εξαρτήµατος πυρσού που έχει
εγκατασταθεί σε λιµένα είναι αδύνατη ή οικονοµικά ασύµφορη λόγω της κατάστασής του και κριθεί µε γνωµάτευση της ΥΦ ως ακατάλληλο προς χρήση, η δαπάνη αντικατάστασής του επιµερίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9.
4. Αν πυρσός εγκατεστηµένος σε λιµένα καταστραφεί

λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, καθίζησης του εδάφους έδρασής του ή οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας ή πολέµου, ο αρµόδιος φορέας χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα βαρύνεται µε τη δαπάνη
της επισκευής του.
Άρθρο 12
Λιµενικά Έργα
Κάθε οριστική µελέτη που αφορά την εκτέλεση, την
κατασκευή νέου ή την τροποποίηση υφιστάµενου λιµενικού έργου, την κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση τεχνητών νήσων ή άλλων εξάλων ή υφάλων εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών, µόνιµων ή προσωρινών, καθώς και εξεδρών άντλησης πετρελαίου, ιχθυοκαλλιεργειών, αγωγών ή γεφυρών, κοινοποιείται από την αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα στην ΥΦ, η οποία καθορίζει
τις προδιαγραφές φωτοσήµανσης και τα αναγκαία µηχανήµατα. Οι δαπάνες της ΥΦ για τον εν λόγω καθορισµό,
καθώς και αυτές που απαιτούνται για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση της απαιτούµενης φωτοσήµανσης, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου.
Άρθρο 13
Φωτοσήµανση λιµενικών έργων υπό κατασκευή
1. Κάθε ύφαλος προέκταση λιµενικού έργου που τελεί
υπό κατασκευή, επισηµαίνεται µε φωτοσηµαντήρα τεχνικής δυνατότητας συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον για
τρεις (3) µήνες χωρίς ανάγκη ανταλλακτικών ή αναλώσιµων υλικών, αγκυροβοληµένο σε κατάλληλο σηµείο των
υφάλων έργων, µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του έργου.
2. Η άκρη των εξάλων κατασκευών λιµενικού έργου
που προεξέχει προς την πορεία των πλοίων φωτοσηµαίνεται σε κατάλληλο σηµείο µε φανό ονοµαστικής φωτοβολίας τριών (3) ναυτικών µιλίων, σε µετεωρολογική ορατότητα 10 ναυτικών µιλίων, και φως, σταθερό ή αναλάµπον, πράσινου µεν χρώµατος όταν ο εισερχόµενος
αφήνει το υπό κατασκευή λιµενικό έργο από την δεξιά
του πλευρά, ερυθρού δε, αν το αφήνει αριστερά του. Αν
από το έξαλο τµήµα των έργων υπάρχει προέκταση υφάλου τµήµατος άνω των δέκα (10) µέτρων, η φωτοσήµανση της άκρης γίνεται µε φωτοσηµαντήρα και µε ευθύνη
του επιβλέποντος µηχανικού.
3. Η θέση των ανωτέρω τοποθετούµενων πυρσών µεταβάλλεται σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου.
Άρθρο 14
Φωτοσήµανση ναυαγίων
1. Κάθε ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται µέσα σε λιµένα ή
σε απόσταση µικρότερη των τριών (3) ναυτικών µιλίων από την ακτή και εφόσον κριθεί από την ΥΥ ότι αποτελεί
ναυτιλιακό κίνδυνο, φωτοσηµαίνεται µε µέριµνα, ευθύνη
και δαπάνη του φορέα χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα, σύµφωνα µε οδηγίες της ΥΦ.
2. Η φωτοσήµανση ναυαγίων που βρίσκονται εκτός
των ανωτέρω ζωνών γίνεται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη, σύµφωνα µε οδηγίες της ΥΦ.
3. Η λιµενική αρχή, στην τοπική αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το ναυάγιο, καθώς και οι φορείς χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, υποχρεούνται να
γνωστοποιούν αµέσως τη θέση του στην ΥΥ και στην ΥΦ,
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οι οποίες εξετάζουν αν αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο και
αναλαµβάνουν ενέργειες σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους.
Άρθρο 15
Έλεγχος εφαρµογής και κυρώσεις
1. Παραβάσεις σχετικά µε τη φωτοσήµανση κατά τις
διατάξεις των άρθρων 13 και 14 βεβαιώνονται από όργανα της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύµφωνα µε το
άρθρο 8.
2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις παραβάσεων, ο προϊστάµενος της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής:
α. Ενηµερώνει σχετικά την ΥΦ.
β. Απαγορεύει αµέσως τη συνέχιση του υπό κατασκευή έργου.
γ. Καλεί τον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισµού ή
το νόµιµο εκπρόσωπό του να εκπληρώσει αµελλητί τις
νόµιµες υποχρεώσεις του. Αν αυτός δεν συµµορφωθεί:
(αα) Η ΥΦ αναλαµβάνει αµέσως την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τον κατάλληλο φωτισµό
του υπό κατασκευή έργου ή του ναυαγίου.
(ββ) Με πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας λιµενικής αρχής επιβάλλεται στον υπόχρεο αποκατάστασης
του φωτισµού διοικητικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το πενταπλάσιο ή µεγαλύτερο από το επταπλάσιο του ποσού που δαπανήθηκε για τις ενέργειες της προηγουµένης υποπερίπτωσης.
Τα ποσά που εισπράττονται από τα εν λόγω πρόστιµα αποτελούν δηµόσια έσοδα.
Άρθρο 16
Εκµίσθωση φανών και φωτοσηµαντήρων
Αν απαιτείται προσωρινός φωτισµός σηµείου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, το
Δηµόσιο δύναται να εκµισθώνει σε υποχρέους φωτοσήµανσης τους απαραίτητους προς τούτο φανούς ή φωτοσηµαντήρες. Το ύψος του µηνιαίου µισθώµατος καθορίζεται το µήνα Σεπτέµβριο εκάστου έτους µε απόφαση
του Διοικητή της ΥΦ.
Άρθρο 17
Μεταφορά προσωπικού
Η ΥΦ δύναται να αναθέτει σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Υπηρεσιών Δηµοσίου, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/2012 (Α΄86), τη
µεταφορά του προσωπικού της από και προς τους πυρσούς σε ιδιώτες, µε µέριµνα του προϊσταµένου του φάρου, µόνο στις περιπτώσεις που η αρµόδια αρχή, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 8, δεν µπορεί να καλύψει την εν
λόγω ανάγκη.
Άρθρο 18
Ύδρευση πυρσών
Αν δεν είναι εφικτή για λόγους ανωτέρας βίας η παροχή πόσιµου ύδατος σε φάρους, επιτρέπεται η προσωρινή
προµήθειά τους µε µέριµνα του προϊσταµένου τους και
µε δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισµό της ΥΦ.

Άρθρο 19
Παραµονή οικογενειών σε φάρους
Επιτρέπεται η παραµονή στα οικήµατα φάρων, µελών
οικογενειών φαροφυλάκων, προσωπικού του ΠΝ και Αναδόχων Φάρου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 20, εφόσον δεν επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Άρθρο 20
Σύστηµα αναδοχής φάρων
Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει
η ΥΦ καλούνται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να αναλάβουν
χωρίς αµοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή
ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισµένο
χρονικό διάστηµα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώµατα
σχετικά µε την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου.
Άρθρο 21
Ποινικές Διατάξεις
1. Όποιος µε πρόθεση προκαλεί βλάβη σε κτήριο ή σε
µηχάνηµα πυρσού ή σε ναύδετο, καθώς και όποιος παρεµποδίζει ή µεταβάλλει τη λειτουργία του ή προκαλεί
σβέση του πυρσού, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
ενός (1) έτους και µε χρηµατική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι ποινές της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται αν δεν συντρέχουν λόγοι αυστηρότερης τιµωρίας
σύµφωνα µε άλλη διάταξη.
3. Όποιος προσδένει πλωτό µέσο σε φωτοσηµαντήρα
ή ενδεικτικό σηµαντήρα, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους και µε χρηµατική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Η πρόσδεση πλωτών µέσων επιτρέπεται µόνο σε
κτιστές στήλες, ενδεικτικές υφάλων ή αβαθών γενικά,
αν αυτές είναι εφοδιασµένες µε κρίκους πρόσδεσης.
5. Στον υπαίτιο της πράξης της παραγράφου 1 καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης και επαναλειτουργίας του πυρσού, όπως αυτή προσδιορίζεται από
την ΥΦ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 22
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθµιας
και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Στο άρθρο 18 του ν. 3421/2005 (Α΄302):
α. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην Ελλάδα και συµπράττουν µε αναγνωρισµένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.»
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β. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφεροµένους στην
περίπτωση γ΄.»
γ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος ε
ως εξής:
«ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφεροµένους στην περίπτωση ε΄.»

τα την εξέταση των εφέδρων που κατατάσσονται στις
µονάδες της Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της. Τα καθοριζόµενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για τα ΕΣΣ
που λειτουργούν στις Επιστρατεύουσες Αρχές.»

Άρθρο 23
Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

Στο άρθρο 37 του ν. 3421/2005:
α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ηµεροµηνία που υποχρεούται για κατάταξη και µέχρι πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από αυτή. Ειδικά προκειµένου
για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωµατική βλάβη ή
πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση µπορεί να γίνει και µετά τις παραπάνω
προθεσµίες.»
β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 37 του
ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να διαρκέσει µέχρι
τέσσερις µήνες, η αλληλογραφία υποβάλλεται στην αρµόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), που αποφασίζει για τη µετακίνηση της ηµεροµηνίας κατάταξης µέχρι και τέσσερις µήνες, κοινοποιώντας την απόφασή της στον ενδιαφερόµενο και τη Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ). Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της
ΔΣΥ. Η ηµεροµηνία και η µονάδα κατάταξης καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων.»
γ. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αν οι ασθενείς κριθούν από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) µέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται να καταταγούν εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), µε σηµείωµα κατάταξης, και οπωσδήποτε εντός πενθηµέρου,
από την κοινοποίηση της γνωµάτευσης στην αρµόδια
Στρατολογική Υπηρεσία, χωρίς να έχουν δικαίωµα νέας
εξέτασης. Αν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούνται αναβολή λόγω υγείας, η αναβολή αρχίζει από την ηµεροµηνία που ήταν υποχρεωµένοι να καταταγούν αρχικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι
για στράτευση (Ι/5).»

Στο άρθρο 23 του ν. 3421/2005:
α. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β. Έχουν αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάµεις για εκπλήρωση στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η αναβολή κατάταξης λόγω ύπαρξης αδελφού που
υποχρεούται για κατάταξη ταυτόχρονα, διακόπτεται αν
ο αδελφός αυτός δεν καταταγεί, για οποιοδήποτε λόγο,
την καθορισµένη ηµεροµηνία.»
Άρθρο 24
Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους
Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά εντός πέντε (5) ηµερών από
την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική Υπηρεσία
για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήµατος, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στους ενδιαφεροµένους και στη Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο
της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.»
Άρθρο 25
Ειδικά Στρατολογικά Συµβούλια
Στο άρθρο 33 του ν. 3421/2005:
α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ. Έναν κατώτερο αξιωµατικό του Σώµατος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, εκτός από
την περίπτωση κατάταξης εφέδρων, οπότε είναι δυνατό
να στελεχώνεται από κατώτερο αξιωµατικό της µονάδας
που χειρίζεται θέµατα στρατολογίας.
Χρέη γραµµατέα του ειδικού στρατολογικού συµβουλίου εκτελεί υπαξιωµατικός.»
β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Χορηγούν αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας
και εντάσσουν τους οπλίτες σε κατηγορίες σωµατικής ικανότητας, πλην αυτής των ακατάλληλων για στράτευση, εκδίδοντας οµόφωνα αιτιολογηµένες αποφάσεις για
όλες τις ως άνω κατηγορίες σωµατικής ικανότητας, πλην
της πρώτης κατηγορίας (Ι/1).»
γ. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά για την κατάταξη εφέδρων είναι δυνατή η
συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού Συµβουλίου (ΕΣΣ)
στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής µε αρµοδιότη-

Άρθρο 26
Αδυναµία µετακίνησης για κατάταξη στρατευσίµων,
εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας

Άρθρο 27
Εξαγορά – Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών
Υποχρεώσεων
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του
ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει
οριστικά και αιτιολογηµένα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη
µονάδα του ενδιαφεροµένου για την ενηµέρωση των ατοµικών του εγγράφων και του ίδιου, καθώς και στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται
στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.»
Άρθρο 28
Ανυπότακτοι
Στο άρθρο 51 του ν. 3421/2005:
α. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
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ως εξής:
«δ. Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη διακοπή της ανυποταξίας
του.»
β. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ. Με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 154 και εποµένων του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»

µέρες αδείας, που χορηγήθηκαν κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 24 του άρθρου 82 του
ν. 3057/2002 (Α΄239) θεωρούνται εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζονται
στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 41.»

Άρθρο 29
Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων
ειδικών κατηγοριών οµογενών

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010
(Α΄167) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της
ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης (Κεφάλαιο Ι΄ του
ν.3421/2005) µέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2016 και παρουσιαστούν εµπρόθεσµα για την εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, λόγω της ως άνω υπαγωγής
τους, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις
για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
4. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται µε παραγραφή, αίρονται οι σχετικές συνέπειες
και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη του εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.»

Στο άρθρο 55 του ν. 3421/2005:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Οι οµογενείς, οι οποίοι διακόπτουν τη µόνιµη κατοικία τους στο Αζερµπαϊτζάν, στην Αρµενία, στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στην Κιργισία, στη Λευκορωσία, στη
Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο Ουζµπεκιστάν, στη Ρωσική Οµοσπονδία, στο Τατζικιστάν, στο Τουρκµενιστάν,
στην Αλβανία και στην Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα, απευθείας ή µέσω άλλης χώρας, και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν, δικαιούνται:».
β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όσοι υπαχθούν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες, ενδεχοµένως, κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, πριν την αρχική υπαγωγή τους σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται µε παραγραφή και αίρονται
όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη του εισαγγελέα
του αρµόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.»
Άρθρο 30
Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίµων,
ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συµπληρώσει
το τριακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους
Στο άρθρο 57 του ν. 3421/2005 οι παράγραφοι 4 και 5
αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της
ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις µέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2016, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
5. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται µε
παραγραφή, αίρονται οι σχετικές συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη του εισαγγελέα
του αρµόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.»
Άρθρο 31
Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών
Το άρθρο 73 παρ. 5 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Όσοι µέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, έχουν υπαχθεί ή έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στη
διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3282/2004 (Α΄208) εξακολουθούν να διέπονται από την ίδια διάταξη. Επίσης, οι η-

Άρθρο 32
Ρύθµιση θεµάτων αντιρρησιών συνείδησης

Άρθρο 33
Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
1. Στο ν. 3421/2005, µετά το άρθρο 19, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:
«Άρθρο 19Α
Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάµεων των στρατευσίµων που εργάζονται ως ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Πυρηνικών Ερευνών
(CERN) για όσο χρονικό διάστηµα που διαρκεί η έρευνά
τους.
2. Η αναβολή της παραγράφου 1 διακόπτεται µε την
κατά οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του ερευνητή του ως άνω Οργανισµού ή µε αίτηση των δικαιούχων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται µε πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώσεις όσων
λαµβάνουν την ως άνω αναβολή κατάταξης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προθεσµίες υποβολής τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη µη
τήρηση των υποχρεώσεών τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια και οι λοιπές προϋποθέσεις
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέµου είναι
δυνατόν, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρµογή του παρόντος άρθρου
και να διακόπτονται οι αναβολές κατάταξης που χορηγήθηκαν κατ’ εφαρµογή του.»
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Άρθρο 34
Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νοµοθεσίας
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
«Στρατολογικό Γραφείο» ή το αρκτικόλεξό του «ΣΓ», αντικαθίσταται από τον όρο «Στρατολογική Υπηρεσία» ή
το αρκτικόλεξό του «ΣΥ» αντιστοίχως.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
«Διοίκηση Στρατολογίας» ή το αρκτικόλεξό του «ΔΣΛ»,
αντικαθίσταται από τον όρο «Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών» ή το αρκτικόλεξό του «ΔΣΥ» αντιστοίχως.
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
«Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας» ή η συντοµογραφία του «ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ», αντικαθίσταται από τον όρο «Διεύθυνση Στρατολογικού
Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας» ή τη συντοµογραφία του «ΔΣΣΝΣ/
ΓΕΕΘΑ» αντιστοίχως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 35
Κάλυψη δικαστικών εξόδων
Το άρθρο 64 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων µελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
που βρίσκονται είτε σε ενέργεια είτε σε αποστρατεία,
στα οποία υποβάλλονται µε την ιδιότητα των κατηγορουµένων ή εναγοµένων ή πολιτικώς εναγόντων, σε δίκες που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους
καθηκόντων. Στις πιστώσεις αυτές συνυπολογίζονται και
τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα µέλη των οικογενειών των εν λόγω δικαιούχων, τα οποία συµµετέχουν
στις ίδιες ως άνω δίκες µε την ιδιότητα των κατηγορουµένων, εναγοµένων ή πολιτικώς εναγόντων.
2. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, ο υπολογισµός του ύψους του ποσού που καταβάλλεται και κάθε σχετικό θέµα καθορίζονται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας εντός έξι (6)
µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 2, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 (Α΄152), η οποία προστέθηκε
µε το άρθρο 16 του ν. 2018/1992 (Α΄33) και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 3103/
2003 (Α΄23), καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 15/2007
(Α΄11), εφαρµόζονται αναλόγως και για τους κάθε είδους και κατηγορίας στρατιωτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους των Ενόπλων Δυνάµεων ή µελών των οικογενειών τους για την υπεράσπιση ή την παράστασή τους ως
πολιτικώς εναγόντων ενώπιον δικαστικών αρχών σε υποθέσεις που πηγάζουν από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.»
Άρθρο 36
Μέριµνα προσωπικού µε οικογενειακά
προβλήµατα υγείας
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990
(Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, το οποίο έχει τέκνο που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδροµο Down είτε σύζυγο ή γονέα ή άγαµο
τέκνο που πάσχει από νόσηµα που απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας µε αποδοχές, πέραν της κανονικής,
µέχρι τριάντα (30) ηµέρες το χρόνο.»
Άρθρο 37
Άδεια ορισµένων κατηγοριών
νοσηλευτικού προσωπικού
Η ειδική πρόσθετη άδεια µετ’ αποδοχών δέκα (10) ηµερών πέραν της κανονικής, η οποία χορηγείται µε την υπ’
αρ. 2003075/204/0022/1.1.1995 (Β΄ 33) κοινή απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χορηγείται, µετά την ορκωµοσία τους, και σε µόνιµους εν
ενεργεία Αξιωµατικούς, µόνιµους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς, εθελοντές και εφέδρους Υπαξιωµατικούς και Επαγγελµατίες Οπλίτες, οι οποίοι εργάζονται
σε αντίστοιχες µε τις αναφερόµενες στην ως άνω κοινή
απόφαση ειδικότητες στα στρατιωτικά νοσοκοµεία και
στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού
(ΝΙΜΤΣ), µετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στα
εν λόγω νοσοκοµεία και σε χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία τους.
Άρθρο 38
Εργασία Αποκλειστικών Νοσοκόµων
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 4132/2013 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., στις ιδιωτικές κλινικές,
στα νοσοκοµεία των Ενόπλων Δυνάµεων και το Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς
που νοσηλεύονται αποκλειστικοί νοσοκόµοι και αποκλειστικές νοσοκόµες, που δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση µε τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τις ιδιωτικές κλινικές, τα νοσοκοµεία των Ενόπλων Δυνάµεων
και το ΝΙΜΤΣ και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για
τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 4132/2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόµων σε νοσηλευοµένους στα Νοσοκοµεία των Ενόπλων Δυνάµεων και το ΝΙΜΤΣ, τα απαραίτητα προσόντα
τους, η διαδικασία επιλογής τους από νοσηλευοµένους,
οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων και κάθε
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 39
Μειωµένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού
µε τέκνα µε ειδικές ανάγκες
Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004
(Α΄143) τροποποιείται ως εξής:
«1. Το προβλεπόµενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 (Α΄153), µειωµένο ωράριο εργασίας εφαρµόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους
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στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι: α) έχουν ή επιµελούνται τέκνο ή σύζυγο µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία ή β) µε δικαστική απόφαση έχουν την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες,
καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόµου µε ειδικές ανάγκες για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθµό των απασχολούµενων προσώπων κατά
µονάδα, υπηρεσία, οργανισµό ή νοµικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ),
στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό και
οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη
στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύµφωνα µε
τη στρατολογική νοµοθεσία.»
Άρθρο 40
Κριτήρια µετατάξεων Υπαξιωµατικών
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ο βαθµός αποφοίτησης του ενδιαφεροµένου από
τα προβλεπόµενα σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος
πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
Τιµητική απονοµή βαθµού Αξιωµατικού
σε Ολυµπιονίκες
Στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010:
α. Οι παράγραφοι 6 και 7 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µε σύµφωνη
γνώµη του ΣΑΓΕ, µπορεί να απονέµεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωµατικού βαθµού Ανθυπολοχαγού
ή αντιστοίχων, σε αθλητές που: α) επιθυµούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ, β) δεν έχουν συµπληρώσει το
35ο έτος της ηλικίας τους, αλλά έχουν συµπληρώσει την
ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στο ν. 3421/2005 (Α΄302) και γ) έχουν καταλάβει σε
Ολυµπιακούς Αγώνες µία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατοµικό άθληµα. Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των εν λόγω αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου, εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις της στρατολογικής
νοµοθεσίας. Πριν από την απονοµή της ιδιότητας του Αξιωµατικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς
την κρίση της σωµατικής τους ικανότητας από την οικεία
ανώτατη υγειονοµική επιτροπή. Η εν λόγω απονοµή της
ιδιότητας του Αξιωµατικού και του βαθµού, καθώς και η
κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των ΕΔ γίνεται µετά το πέρας της ενεργού αθλητικής τους δραστηριότητας ή το αργότερο δύο (2) έτη µετά την τελευταία
συµµετοχή τους σε εθνική οµάδα. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για τη βεβαίωση του πέρατος της ενεργού αθλητικής
δραστηριότητας και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μετά την
απονοµή της ιδιότητας και του βαθµού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωµατικοί:
α. Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια µισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα

και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις µε τους µόνιµους
Αξιωµατικούς, καθίστανται µέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταµείων και ταµείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόµιµες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραµονής στο στράτευµα.
β. Εκπαιδεύονται µε µέριµνα του Κλάδου τους και για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείµενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωµατικών.
γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και
σχετικές µε το αντικείµενό τους θέσεις του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ,
αναλαµβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής.
δ. Έχουν δικαίωµα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης
του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.
ε. Καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών
οµοιόβαθµών τους αξιωµατικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυµπιονικών και παραµένουν, αν το επιθυµούν, στις τάξεις των ΕΔ µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα µε την οποία
εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά
σειρά από την ηµεροµηνία ονοµασίας τους ως Αξιωµατικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονοµασίας
τους και ίσης θέσης στους Ολυµπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι µεγαλύτεροι σε ηλικία.
στ. Προάγονται βαθµολογικά µέχρι το βαθµό του Αντισυνταγµατάρχη ή αντιστοίχων, σύµφωνα µε τις λοιπές
προϋποθέσεις του παρόντος νόµου, χωρίς υποχρέωση
χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία.
ζ. Έχουν δικαίωµα µονιµοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4α.
7. Αθλητές που καταδικάζονται αµετακλήτως για παράβαση των νόµων περί χρήσης απαγορευµένων ουσιών
(ντόπινγκ) εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Αν ήδη υπηρετούν στις ΕΔ, αποτάσσονται από
τις τάξεις τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου
ΣΤ΄.»
β. Προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:
«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρµόζονται:
α. Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεµηθεί βαθµός Αξιωµατικού και υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις Ένοπλες Δυνάµεις.
β. Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του
Μονίµου Υπαξιωµατικού ή Ανθυπασπιστή. Μετά την απονοµή του βαθµού Αξιωµατικού:
(αα) Διατηρούν την ιδιότητα του µόνιµου στρατιωτικού.
(ββ) Η υποχρέωση παραµονής τους στο στράτευµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο νόµο περί
καταστάσεως Υπαξιωµατικών του Κλάδου τους.
9. Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωµατικοί µε καθήκοντα
εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν δικαίωµα να ασκούν επ’ αµοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα,
που προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό
σύνολο, στον αθλητισµό και στον πολιτισµό, ύστερα από
έγκριση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.
10. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
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του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορούν να µετατάσσονται Έφεδροι Αξιωµατικοί της παραγράφου 6 σε Όπλο,
Σώµα ή ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωµατικού του ίδιου βαθµού. Οι µεταταγέντες εγγράφονται
στην επετηρίδα της ειδικότητάς τους µετά τους υπηρετούντες οµοιόβαθµούς τους και εξοµοιώνονται πλήρως
µε τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους, πλην αυτών της µετάταξης. Με απόφαση
του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συµβουλίου καθορίζονται οι
θέσεις και οι ειδικότητες που µπορούν να καλυφθούν µε
µετάταξη Αξιωµατικών σύµφωνα µε το εδάφιο α΄, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 42
Ιατροδικαστές Ενόπλων Δυνάµεων
Στο άρθρο 2 του ν. 3772/2009 (Α΄112) προστίθενται
παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Σε υποθέσεις που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, οι ιατροδικαστικές πράξεις της παραγράφου 1 διενεργούνται σε στρατιωτικά νοσοκοµεία, από Αξιωµατικούς Υγειονοµικού Ιατρών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων µε ειδικότητα ιατροδικαστή. Αν αυτοί αδυνατούν να διενεργήσουν
ιατροδικαστικές πράξεις ή κινδυνεύει η έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η αρµόδια αρχή του
στρατιωτικού δικαστηρίου αναθέτει τη διενέργειά τους
στους φορείς της παραγράφου 1.
5. Η Διεύθυνση Υγειονοµικού του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άµυνας καταρτίζει πίνακα στρατιωτικών ιατροδικαστών και των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων στα οποία υπηρετούν, µε ειδική αναφορά στην τοπική τους αρµοδιότητα, τον οποίο κοινοποιεί στις στρατιωτικές εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια µε κάθε µεταγενέστερη µεταβολή του.»
Άρθρο 43
Παραµεθόριες περιοχές
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 1892/1990
(Α΄101) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αποκλειστικά για την εφαρµογή του νόµου αυτού
ως παραµεθόριες περιοχές ορίζονται οι Νοµοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου,
Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάµου, Φλώρινας και Χίου,
οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως Νοµού Δράµας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του
τέως Νοµού Ιωαννίνων, Αλµωπίας και Έδεσσας του τέως
Νοµού Πέλλης και Σιντικής του τέως Νοµού Σερρών, καθώς και οι τέως κοινότητες Οθωνών, Μαθρακίου και Ερεικούσσης.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν.1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 µπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραµεθορίους
περιοχές µε αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το ακίνητο.»

Άρθρο 44
Κατάργηση «Γραφείων Υπηρεσίας
Εφέδρων κατά Νοµό»
Τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νοµό, που συστήθηκαν µε την υπ’ αρ. 7/1962 Απόφαση του Ανωτάτου
Συµβουλίου Εθνικής Αµύνης, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του β.δ. 885/1962 (Α΄224), καταργούνται.
Άρθρο 45
Καταβολή νοσηλίων στρατιωτικών νοσοκοµείων
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24
του ν. 2789/2000 (Α΄21) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ασφαλιστικά ταµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκαταβάλλουν στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», στο ΝΙΜΤΣ
και στα στρατιωτικά νοσοκοµεία το 90% του συνολικού
ποσού που προκύπτει από τα υποβαλλόµενα µηνιαίως
σχετικά δικαιολογητικά για δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων τους, το αργότερο µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής
τους.»
Άρθρο 46
Πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου εργαζοµένων
της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΒΕΕ»
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι κάτωθι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
α. «Εταιρεία»: το νοµικό πρόσωπο που θα προκύψει από τη διάσπαση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14Γ του ν. 3429/2005
(Α΄314), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 4237/
2014 (Α΄36) και η οποία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εµπορία όπλων, πυροµαχικών
και πολεµικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. «Εργαζόµενοι»: όσοι απασχολούνται στην εταιρεία
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αόριστου χρόνου.
γ. «Πρόγραµµα Εθελουσίας Εξόδου» ή «Πρόγραµµα»:
το θεσπιζόµενο µε το παρόν άρθρο πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου, το οποίο απευθύνεται στους εργαζοµένους
της εταιρείας.
δ. «Αποζηµίωση»: το χρηµατικό ποσό που ορίζεται
στην παράγραφο 5 και καταβάλλεται στους δικαιούµενους προς τούτο εργαζόµενους κατά τους όρους του
προγράµµατος.
2. Δικαίωµα υποβολής αιτήσεως για την ένταξη στο
πρόγραµµα έχουν όλοι οι εργαζόµενοι. Οι αιτήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε ανάκληση.
3. Για τις ανάγκες του προγράµµατος, οι εργαζόµενοι
χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
α. Πρώτη κατηγορία: Εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία έως και 20 έτη.
β. Δεύτερη Κατηγορία: Εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία
από 21 έως και 30 έτη.
γ. Τρίτη Κατηγορία: Εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία από
31 έτη και άνω.
δ. Ειδική Κατηγορία: Εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως προϋ-
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πηρεσίας, που απασχολούνται στην Κεντρική Διοίκηση
της εταιρείας, καθώς και προσωπικό που απασχολείται
σε διοικητικές και υποστηρικτικές εργασίες, στις λοιπές
εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως αυτές εξειδικεύονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 9.
4. Ως χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται τα έτη πραγµατικής παροχής εργασίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», έως τις 30.9.2014, όσα συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης εξαιτίας καταγγελίας σύµβασης, καθώς και ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων δυνάµει των άρθρων 25 και 26 του ν. 2190/1994 (Α΄28). Δε
λαµβάνονται υπόψη, για τους σκοπούς συµπλήρωσης
της προϋπηρεσίας, συµβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και άλλες µορφές παροχής υπηρεσιών.
5. Ο εργαζόµενος που συνάπτει µε την εταιρεία σχετική σύµβαση, αποδεχόµενος όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος προγράµµατος, κατά την ηµεροµηνία λύσης της σχέσης λαµβάνει ως αποζηµίωση
τα µικτά ποσά που αναφέρονται κατωτέρω, ανάλογα µε
την κατηγορία στην οποία εµπίπτει:
α. Όλες οι κατηγορίες εργαζοµένων:
Λαµβάνουν ποσό ίσο µε τη νόµιµη αποζηµίωση που δικαιούται ο εργαζόµενος σε περίπτωση καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, χωρίς υπαιτιότητα του εργαζοµένου, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε το ν. 2112/1920 (Α΄67), και η οποία
δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του α.ν.
173/1967 (Α΄189).
β. Πλέον του ανωτέρω ποσού, οι εργαζόµενοι που θα
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα θα λάβουν επίδοµα προϋπηρεσίας, ως ακολούθως:
(αα) Πρώτη κατηγορία: 3.500 ευρώ.
(ββ) Δεύτερη κατηγορία: 6.000,00 ευρώ.
(γγ) Τρίτη κατηγορία: 8.500,00 ευρώ.
γ. Οι εργαζόµενοι που εµπίπτουν στην ειδική κατηγορία, θα λάβουν, εκτός από το επίδοµα προϋπηρεσίας, το
οποίο τους αναλογεί από την κατάταξή τους σε µία από
τις τρεις πρώτες κατηγορίες βάσει προϋπηρεσίας, επιπλέον ποσόν 8.500,00 ευρώ.
6. Στα ανωτέρω ποσά συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις αναφορικά µε
την αποζηµίωση και την εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης, που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία καταβολής
της αποζηµίωσης, και οι οποίες παρακρατούνται από την
εταιρεία κατά το χρόνο καταβολής της αποζηµίωσης και
αποδίδονται κατά τις κείµενες διατάξεις.
7. Οι τυχόν αξιώσεις των εργαζοµένων της εταιρείας
που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
υπόκεινται στις αποσβεστικές προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3198/1955 (Α΄98).
8. Εκτός από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 5, η εταιρεία δεν αναλαµβάνει καµία άλλη υποχρέωση έναντι
των αποχωρούντων στο πλαίσιο του προγράµµατος.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι περαιτέρω λεπτοµέρειες και ρυθµίζονται ζητήµατα εφαρµογής του Προγράµµατος, όπως ο περαιτέρω προσδιορισµός της ειδικής κατηγορίας εργαζοµένων, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, η σειρά προτεραιότητας ένταξης στο
Πρόγραµµα, η διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και αποδοχής των αιτήσεων, ο χρόνος υλοποίησης του Προ-

γράµµατος και η λύση των εργασιακών σχέσεων, ο τρόπος ενηµέρωσης των εργαζοµένων, ο ανώτατος αριθµός
αποχωρήσεων ανά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα, η ρύθµιση του οποίου κρίνεται απαραίτητη για την
εφαρµογή του Προγράµµατος. Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να ανατεθεί στο Διοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας η ρύθµιση ζητηµάτων εφαρµογής του Προγράµµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 ο
ΚΟΛ και ο ΠΟΥ της ΥΦ, όπου καθορίζονται θέµατα οργάνωσης, στελέχωσής της και λειτουργίας της, η κατανοµή, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του
προσωπικού της, καταργούνται ή ιδρύονται Κλιµάκια της
ΥΦ και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.
2. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ, που εκδίδεται µε
πρόταση της ΥΦ και µετά από γνώµη της ΥΥ, της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και της κατά τόπον αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας,
ιδρύονται, αντικαθιστώνται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο σκοπός, η διάρκεια λειτουργίας τους,
ο τόπος και το είδος τους και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας,
η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήµανσης γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ χωρίς τις
ανωτέρω γνωµοδοτήσεις.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται ειδικές
πολεοδοµικές διατάξεις για τα ακίνητα που δεν ανήκουν
στο Δηµόσιο και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ασφαλείας, µε τις οποίες καθορίζονται περιορισµοί και υποχρεώσεις για θέµατα του φωτισµού και της λειτουργίας τους
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 5.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και
Ναυτιλίας και Αιγαίου προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συνδροµής των λιµενικών αρχών σε θέµατα εποπτείας και επιθεώρησης πυρσών, οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, οι ειδικότερες αρµοδιότητες των φαροφυλάκων και κάθε σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή της
παραγράφου 1 του άρθρου 8.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση και θέση σε εφαρµογή του παρόντος και ύστερα
από πρόταση της ΥΦ, ρυθµίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες καταβολής των δαπανών που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως και 11.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και
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Αιγαίου καθορίζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και επιβολής του προστίµου που επιβάλλεται σύµφωνα µε το
άρθρο 15, η άσκηση του δικαιώµατος ακρόασης των ενδιαφεροµένων, η είσπραξη και η διάθεση του προστίµου
και κάθε σχετικό θέµα.
7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΥΦ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκµίσθωσης φανών και φωτοσηµαντήρων και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του
άρθρου 16.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΥΦ και εισήγηση του Ανωτάτου
Ναυτικού Συµβουλίου του ΠΝ, καθορίζεται η διαδικασία
της πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων για τη συµµετοχή
στην Αναδοχή Φάρου, της εξέτασης των υποψηφιοτήτων τους, της επιλογής τους ως Αναδόχων, των όρων
και των προϋποθέσεων ανακήρυξής τους, η παρακολούθηση της Αναδοχής, ο προσδιορισµός των δικαιωµάτων
τους και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 20.
9. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την κατάργηση των ΓΥΕΝ
σύµφωνα µε το άρθρο 44.
Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:
α. Ο ν. 1629/1951 (Α΄9). Οι διατάξεις που καταργήθηκαν µε το άρθρο 97 αυτού παραµένουν κατηργηµένες.
Για τους πυρσούς στους οποίους είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο ν. 1629/1951 µέχρι το πέρας των εργασιών. Για πυρσούς που είναι µισθωµένοι ισχύουν τα αναφερόµενα στο ν. 1629/1951 µέχρι το πέρας της µίσθωσης.
β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, η υποπαράγραφος δ΄ της παραγράφου 24 του άρθρου 82 του ν. 3057/
2002 (Α΄239).
γ. Η υπ’ αρ. Φ.446/4/93709/13.7.2004 (Β΄1050) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας.
δ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, το άρθρο 3 του
ν. 3282/2004 (Α ΄208).
ε. Το άρθρο 5 του α.ν. 1562/1950 (Α΄254).
στ. Το άρθρο 25 του ν. 3648/2008 (Α΄38).
ζ. Οι υποπαράγραφοι 3γ) και 3δ) του β.δ. 885/1962
(Α΄224).
η. Το π.δ. 312/1969 (Α΄204).
θ. Η υπ’ αρ. 2/21513/0022/4.5.2007 (Β΄809) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας.
ι. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε
διαφορετικό τρόπο.

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Γκ. Χαρδούβελης

Φ. Γεννηµατά

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. - Γ. Δένδιας

Α. Ντινόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Τασούλας

Α. Λοβέρδος

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μ. Βορίδης

Κ. Μητσοτάκης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Γ. Βρούτσης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Χ. Αθανασίου

Γ. Μανιάτης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Όλγα Κεφαλογιάννη

Μ. Βαρβιτσιώτης
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Αριθµ. 180/6/2014
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»
A. Με το υπόψη σχέδιο νόµου: α) επανακαθορίζεται το
νοµοθετικό πλαίσιο για τους φάρους, β) θεσπίζονται νέες ρυθµίσεις για τη στρατολογία και το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ), γ) θεσπίζεται το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου των εργαζοµένων της εταιρείας «ΕΑΣ
ΑΒΕΕ» και δ) ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Ειδικότερα:
Ι. Κεφάλαιο Α΄
Περιλαµβάνεται το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει
την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία των φάρων.
1. Καθορίζεται η έννοια των απαιτούµενων όρων για
την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω Κεφαλαίου.
(άρθρο 1)
2. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αποστολή, τις
αρµοδιότητες και την οργάνωση της Υπηρεσίας Φάρων
(ΥΦ), η οποία αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) και υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό
Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). (Σήµερα, βάσει του ν. 1629/
1951 λειτουργεί Διεύθυνση Φάρων).
Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση, µε υπουργική απόφαση, του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ) της ΥΦ και του Πίνακα Οργάνωσης του
Υλικού της (ΠΟΥ), µε τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα
η οργάνωση, η στελέχωση και οι αρµοδιότητες της ΥΦ.
(άρθρο 2)
3.α. Επαναλαµβάνονται ισχύουσες, κατά βάση, διατάξεις όσον αφορά στους φαροφύλακες και τους τεχνίτες
φάρων, τη διαδικασία ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των πυρσών και την έκδοση Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών.
Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα πολιτιστικής αξιοποίησης των φαρικών κτισµάτων από φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς, καθώς και η αξιοποίηση
αυτών µε το σύστηµα της αναδοχής.
β. Οι κατά τόπον αρµόδιοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση κατάλληλης διόδου πρόσβασης που ενώνει τους φάρους µε την πλησιέστερη οδό.
γ. Προβλέπεται η τήρηση στην ΥΦ ηλεκτρονικού µητρώου πυρσών, στο οποίο καταχωρίζονται τα οριζόµενα
στοιχεία.
(άρθρα 3 – 7)
4. Καθορίζονται οι Δηµόσιες Αρχές που είναι αρµόδιες
για την εποπτεία και την επιθεώρηση πυρσών. (άρθρο 8)
5.α. Περιλαµβάνονται διατάξεις όσον αφορά στις δαπάνες εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής, αντικατάστασης και κατάργησης πυρσών λιµένων. Οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν κατά περίπτωση το Δηµόσιο, το φορέα
χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα και το
φορέα προς όφελος του οποίου γίνεται εγκατάσταση.
β. Η φωτοσήµανση ναυαγίων που βρίσκονται εκτός
των ζωνών για τις οποίες ευθύνεται ο οικείος φορέας
χρήσης, διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα, γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες του πλοιοκτήτη.
γ. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για τη φωτοσήµανση λιµενικών έργων υπό κατασκευή και των

ναυαγίων, επιβάλλεται στον υπόχρεο αποκατάστασης
φωτισµού, διοικητικό πρόστιµο, το οποίο αποτελεί δηµόσιο έσοδο.
(άρθρα 9 – 15)
6. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκµίσθωσης από το Δηµόσιο φανών και φωτοσηµαντήρων.
Το ύψος του µισθώµατος καθορίζεται µε απόφαση του
Διοικητή της ΥΦ.
(άρθρο 16)
7.α. Παρέχεται η δυνατότητα στην ΥΦ να αναθέτει,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Υπηρεσιών Δηµοσίου, τη µεταφορά του προσωπικού της από και προς τους πυρσούς
σε ιδιώτες, µόνο στις περιπτώσεις που η αρµόδια λιµενική, στρατιωτική ή άλλη Δηµόσια Αρχή δεν µπορεί να καλύψει την εν λόγω ανάγκη.
β. Η δυνατότητα παραµονής στα οικήµατα των φάρων
παρέχεται και στο προσωπικό του ΠΝ και στους Αναδόχους Φάρου.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να αναλάβουν την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης,
επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσοτέρων φάρων για
ορισµένο χρονικό διάστηµα. Οι Ανάδοχοι Φάρου αποκτούν δικαιώµατα σχετικά µε την επικοινωνιακή τους
προβολή και τη χρήση του φάρου.
(άρθρα 17 – 20)
8. Επανακαθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση
και χρηµατική ποινή) που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τη νοµοθεσία περί φάρων.
(άρθρο 21)
ΙΙ. Κεφάλαιο Β΄
Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις της
στρατολογικής νοµοθεσίας και ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε την αναβολή κατάταξης, τα ειδικά στρατολογικά συµβούλια, τους ανυπότακτους, τους οµογενείς, τους αντιρρησίες συνείδησης κ.λπ. (άρθρα 22 – 34)
ΙΙΙ. Κεφάλαιο Γ΄
Περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν σε θέµατα
προσωπικού των ΕΔ και µεταξύ άλλων προβλέπονται τα
εξής:
1. Επανακαθορίζεται το νοµικό πλαίσιο για την κάλυψη
των δικαστικών εξόδων των µελών του προσωπικού των
ΕΔ, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, σε δίκες που αφορούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Προς τούτο,
εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Οι προϋποθέσεις
χορήγησης των εν λόγω εξόδων καθορίζονται µε π.δ/
γµα.
(άρθρο 35)
2. Επιτρέπεται σε αποκλειστικούς νοσοκόµους και αποκλειστικές νοσοκόµες που δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε τα νοσοκοµεία των ΕΔ και
το Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού
(ΝΙΜΙΤΣ), να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς που
νοσηλεύονται σε αυτά. Τα σχετικά θέµατα καθορίζονται
µε κοινή υπουργική απόφαση. Η δαπάνη βαρύνει τους ασθενείς ή τους οικείους τους ή τους ασφαλιστικούς φορείς στις περιπτώσεις που προβλέπεται. (Η ρύθµιση σήµερα ισχύει για τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και τις ιδιωτικές
κλινικές).
(άρθρο 38)
4. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων για το µειωµένο ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού και
για το προσωπικό που µε δικαστική απόφαση έχει την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόµου µε ειδικές ανάγκες για όσο
χρόνο διαρκεί η αναδοχή.
(άρθρο 39)
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ΙV. Κεφάλαιο Δ΄
Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και µεταξύ άλλων προβλέπονται
τα εξής:
1. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την τιµητική απονοµή βαθµού Αξιωµατικού σε Ολυµπιονίκες, θεσπίζεται πρόγραµµα τρίµηνης εκπαίδευσης αυτών, σχετικά µε την εκτέλεση καθηκόντων αξιωµατικών
και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υπηρεσιακή τους
κατάσταση.
Παρέχεται η δυνατότητα σε Έφεδρους Αξιωµατικούς
µε καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής, να ασκούν
επ’ αµοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα που
προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό σύνολο.
Με προεδρικό διάταγµα επιτρέπεται Έφεδροι Αξιωµατικοί να µετατάσσονται προς κάλυψη κενών οργανικών
θέσεων Αξιωµατικού ίδιου βαθµού.
(άρθρο 41)
2. Οι ιατροδικαστικές πράξεις, αναφορικά µε υποθέσεις που υπάγονται στην αρµοδιότητα των στρατιωτικών
δικαστηρίων, διενεργούνται σε Στρατιωτικά Νοσοκοµεία,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 42)
3. Επανακαθορίζονται οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παραµεθόριες, αποκλειστικά για την εφαρµογή
της νοµοθεσίας για την απαγόρευση δικαιοπραξιών σε
παραµεθόριες περιοχές.
(άρθρο 43)
4. Καταργούνται τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά
νοµό.
(άρθρο 44)
5. Περιλαµβάνονται και τα στρατιωτικά, στα νοσοκοµεία για τα οποία τα ασφαλιστικά ταµεία αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, προκαταβάλλουν το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα µηνιαία δικαιολογητικά για
δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων
τους.
(άρθρο 45)
6. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του προγράµµατος της εθελουσίας εξόδου των
εργαζοµένων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ ΑΒΕΕ). Συγκεκριµένα:
α. Δίδεται η έννοια των όρων για την εφαρµογή του εν
λόγω προγράµµατος.
β. Οι εργαζόµενοι της ΕΑΣ ΑΒΕΕ διακρίνονται σε
τρεις βασικές κατηγορίες µε βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας και σε µια ειδική κατηγορία µε βάση τις εργασίες
που απασχολούνται
γ. Καθορίζεται ο χρόνος που θεωρείται ως χρόνος
προϋπηρεσίας για την εφαρµογή της ρύθµισης.
δ. Καθορίζεται, επίσης, η αποζηµίωση που λαµβάνουν
οι εργαζόµενοι που εντάσσονται στο πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου. Οι δικαιούχοι λαµβάνουν τη νόµιµη αποζηµίωση, λόγω καταγγελίας της σύµβασης από τον
εργοδότη, χωρίς υπαιτιότητα των εργαζοµένων, η οποία
δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των 15.000 ευρώ (α.ν.
173/1967) και επιπλέον επίδοµα που κυµαίνεται από
3.500 ευρώ έως 8.500 ευρώ, ανάλογα µε την κατηγορία
στην οποία εντάσσονται. Στα ποσά αυτά περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες, φορολογικές ή άλλες κρατήσεις αναφορικά µε την αποζηµίωση και την εκτέλεση της εν
λόγω σύµβασης που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
καταβολής της αποζηµίωσης και οι οποίες παρακρατούνται από την εταιρεία κατά το χρόνο καταβολής της και
αποδίδονται κατά τις κείµενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ δεν έχει άλλη υποχρέωση έναντι των αποχωρούντων στο πλαίσιο του προγράµµατος.
Όλα τα θέµατα σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου (διαδικασίες και χρόνος
υλοποίησης, ανώτατος αριθµός αποχωρήσεων ανά κατηγορία κ.λπ.) καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση.
(άρθρο 46)

ΙV. Κεφάλαιο Ε΄
Παρέχονται οι εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρµογή του υπό ψήφιση νόµου και απαριθµούνται οι διατάξεις
τη κείµενης νοµοθεσίας που καταργούνται.
(άρθρα 47 και 48)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους του
προγράµµατος εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της
ΕΑΣ ΑΒΕΕ. Η δαπάνη αυτή, εξαρτάται από την έκδοση
κ.υ.α. και από πραγµατικά περιστατικά, έχει δε εκτιµηθεί
στο ποσό των 6,6 εκατ. ευρώ περίπου συνολικά.
(άρθρο 46)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την: α) αναδιοργάνωση
(διάρθρωση και στελέχωση) της ΥΦ, η οποία εξαρτάται
από την έκδοση υπουργικής απόφασης (άρθρο 2 παρ. 4),
β) δηµιουργία και συντήρηση µητρώου πυρσών στην
ΥΦ
(άρθρο 7),
γ) καταβολή αµοιβής σε ιδιώτες για τη µεταφορά του
προσωπικού της ΥΦ από και προς τους πυρσούς, σε περίπτωση που δεν µπορεί να καλυφθεί µε υπηρεσιακό τρόπο.
(άρθρο 17)
3. Εξοικονόµηση δαπάνης, από την κατάργηση των
Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά νοµό.
(άρθρο 44)
ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α ή / και λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Ενδεχόµενη δαπάνη, από την ανάληψη τους κόστους
πολιτιστικής αξιοποίησης των φαρικών κτισµάτων και
της συντήρησης κατάλληλου δικτύου πρόσβασης στους
φάρους.
(άρθρο 5 παρ.1 και 3δ)

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 663/1977, καθώς και του προϋπολογισµού των φορέων του άρθρου 20 του ν. 4058/2012
(Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από τη µετατροπή ποινών φυλάκισης και την είσπραξη χρηµατικών ποινών, όπως αυτές επανακαθορίζονται µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας περί
φάρων.
(άρθρο 21)

IV. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ασφαλιστικών ταµείων (Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κάλυψη της αµοιβής α-
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ποκλειστικών νοσοκόµων που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία των
ΕΔ και το ΝΙΜΙΤΣ, χωρίς να συνδέονται µε οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση µε αυτά.
(άρθρο 38)
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις των οικείων Ο.Τ.Α. και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

V. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ασφαλιστικών
ταµείων (Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κάλυψη της αµοιβής αποκλειστικών νοσοκόµων που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία των
ΕΔ και το ΝΙΜΙΤΣ, χωρίς να συνδέονται µε οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση µε αυτά.
(άρθρο 38)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ασφαλιστικών ταµείων, κατά περίπτωση.

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους του
προγράµµατος εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της
ΕΑΣ ΑΒΕΕ. Η δαπάνη αυτή, εξαρτάται από την έκδοση
κ.υ.α. και από πραγµατικά περιστατικά, έχει δε εκτιµηθεί
στο ποσό των 6,6 εκατ. ευρώ περίπου συνολικά.
(άρθρο 46)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την: α) αναδιοργάνωση
(διάρθρωση και στελέχωση) της ΥΦ, η οποία εξαρτάται
από την έκδοση υπουργικής απόφασης (άρθρο 2 παρ. 4),
β) δηµιουργία και συντήρηση µητρώου πυρσών στην
ΥΦ
(άρθρο 7),
γ) καταβολή αµοιβής σε ιδιώτες για τη µεταφορά του
προσωπικού της ΥΦ από και προς τους πυρσούς, σε περίπτωση που δεν µπορεί να καλυφθεί µε υπηρεσιακό τρόπο.
(άρθρο 17)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α ή/και λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Ενδεχόµενη δαπάνη, από την ανάληψη τους κόστους
πολιτιστικής αξιοποίησης των φαρικών κτισµάτων και
της συντήρησης κατάλληλου δικτύου πρόσβασης στους
φάρους.
(άρθρο 5 παρ.1 και 3δ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γκ. Χαρδούβελης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Φ. Γεννηµατά
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